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A bibliographic perspective to ‘Mircea Eliade’
phenomenon
Among the about seventy-nine Romanian editions of the
works of the famous writer and historian of the religions,
Mircea Eliade, published after 1990, an essential part is
represented by the re-editions. The climax year for the
Eliade’s editions was 1991 (with 27 titles). The editions from
1946 until 1989 reflect the sinuosity of his “comprehension”.
Blacklisted, after 1946, together with many other authors,
Eliade will be re-published between 1966-1974, when the so
called ‘provisional rehabilitation’ takes place. In accordance
with NLR catalogue, Eliade was published in approximately
30 countries (about 149 titles, among which there are 52
monographies).

Une perspective bibliographique sur le phénomène
Mircea Eliade
Parmi les 79 éditions roumaines de l’œuvre du célèbre
écrivain et historien des religions Mircea Eliade, parues après
1990, une grande partie est représentée par les rééditions, la
plupart étant publiées en 1991 (27 titres). L’analyse des
éditions de la période 1946-1989 réfléchit la sinuosité de sa
«réception». Mis à l’index après 1946, comme beaucoup
d’autres écrivains, Eliade sera de nouveau édité dans la
période 1966-1974, pendant sa «réhabilitation provisoire».
Conformément au Catalogue BNR, Eliade a été publié en
environ 30 pays (52 monographies de 149 titres).

France and the creation of modern Romania
On July the 12th 2007, at the main headquarters of the
National Library of Romania, the reception The role of
France in the creation of modern Romania took place. On
that occasion, the exhibition The francophily in the public
and private life of modern Romania – books, manuscripts
and photographies from the NLR collections was
inaugurated. The historian Georgeta Filitti and the
academician Constantin Bălăceanu-Stolnici analysed the
cultural, political and emotional impact that France had on
Romania in the 19th century and at the beginning of the 20th
century. Jean François-Peres, the editor-in-chief of the journal
Regard, spoke about his experience as a Frenchman that lives
in Romania of the beginning of the 21st century.
Letiţia Constantin. Some observations regarding political
history of the image
The books, the journals and the loose leaves that appeared in
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La France et la création de la Roumanie moderne
Le 12 juillet 2007, à la Bibliothèque Nationale a eu lieu
l’événement Le rôle de la France dans la création de la
Roumanie moderne. À cette occasion a été inaugurée
l’exposition La francophilie dans la vie publique et privée de
la Roumanie moderne – des livres, des manuscrits et des
photos des collections de la BNR. L’historien Georgeta Filitti
et l’académicien Constantin Bălăceanu-Stolnici ont analysé
l’impacte culturel, politique et émotionnel de la France sur la
Roumanie du XIX-ème siècle et du début du XX-ème siècle.
Le rédacteur-en-chef de la revue Regard, Jean FrançoisPeres, a parlé de son expérience de Français vivant en
Roumanie du début de XXI-ème siècle.
Letitia Constantin. Quelques observations sur l’histoire
politique de l’image
Les livres, les périodiques, les feuilles volantes parues dans les
années révolutionnaires 1789-1799 ont démontré qu’une arme
idéologique efficiente a besoin d’une image qui serve à
Minerve (produire le sens), mais aussi à Venus (séduire). Dans
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France in the revolutionary years of 1789-1799 have proved
that an efficient ideological weapon needs an image that
serves both Minerva (to give a meaning) and Venus (to
seduce). In the communist years, the ‘image de savoir’
illustration was responsible for promoting the ‘Pantheon’
figures, while ‘the image de plaisir’ illustration – was used for
rendering a false freedom of contemplation. Only at the end of
the sixth decade of the 19th century did the Romanian
magazines include political drawings: Nichipercea (Old
Nick), Moş Teacă (Old Scabbard), Foarfeca (the Scissors),
Moftul român (the Romanian Trifle), etc. The majority of the
magazines were anti-dynastic and leftist.
Mariana Jaklovszky. The immigrant Pushkin
The Russian artists that illustrated Pushkin western editions
between the second and the third decade of the 20th century
exhibited a vast range of approaches: from recomposing the
old Russian world to adopting the western artistic trends or
rejecting the past. Through his dynamic illustrations, V.
Suhaev redeems the romantic atmosphere of the Queen of
Spades (Pléiade, 1923). The legend of Boris Godunov
illustrated by B. Zvorâkin (H. Piazza, 1927) is a graphical
Russian folk tale. The illustrations of Alexeev for Le récits du
feu Ivan Petrovich Bielkine (A. A. M. Stols, 1930) are a
vague reminder of Russia being tributary to the
Expressionism. Ruslan and Ludmila becomes a whimsical
German-Oriental fairy-tale, under the influence of the
Expressionism.
Lucian Popa. A ‘paper’ being – the cat in literature and
plastic arts
Although some of the attributes of the Egyptian deities like
Isis, Bast (Bubastis) and Sekhment (related with the ‘the
oracle cat’) are assumed by Virgin Mary in Christianity – so
that in the first Christian centuries there are many benefic
representations of it – for a long time, the cat will be
associated with the demonic nature. In the canvases of Bosch,
Dürer or Goya, the cat symbolizes the evil, the witchcraft and
the sin. Among the artists that rehabilitated the cat there were
Edward Lear, Charles Perrault, Lewis Carroll, William
Hogarth and Henri Rousseau.
Rodica Stamatopol. Victor Duţescu. The descriptional and
organisational rules of the ex-librises
The authors of the article had elaborated a card of uniform
description for the rich corpus of the label ex-librises of the
National Library of Romania and for reflecting it in the classy
album-catalogue “Ex-libris” în colecţiile Bibliotecii
Naţionale a României (The “ex-libris” in the National
Library of Romania collections) from which two volumes had
already been published. The card will contain as many
possible features of this type of document. The approximately
20.000 label ex-librises belonging to the NLR are organized as
follows: A. Works by an identified author; B. Works by an
unidentified author; C. Works by anonymous author.
Adriana Dumitran. The art of photography in Romania
(1840-1900) – the documents and the mentality
The photography is the witness of the private space (from
birth and childhood to adulthood, marriage, career and death),
but also of the public space, creating collective myths. At the

les années du communisme, l’illustration de type «image de
savoir» sera responsable de la «promotion» des figures du
«panthéon», et celle de type «image de plaisir» – d’une fausse
liberté de contemplation. Ce n’est qu’à la fin du XIX-ème
siècle que des revues illustrées roumaines – comme
Nichipercea, Moş Teacă, Foarfeca, Moftul român etc. –
commencent à contenir le dessin politique. La plupart étaient
antidynastiques et de gauche.
Mariana Jaklovszky. Pouchkine l’émigrant
Les artistes russes qui illustrent les éditions Pouchkine parues
en Occident dans les 2-ème et 3-ème décennies du XX-ème
siècle expriment les plus diverses réactions: de la
reconstitution de l’ancien monde russe jusqu’à la soumission
aux mouvements artistiques occidentaux ou même le refus du
passé. Par l’illustration dynamique, V. Suhaev rend
l’atmosphère romantique du roman La Dame de pique
(Pléiade, 1923). L’histoire de Boris Godounov illustrée par B.
Zvorikin (H. Piazza, 1927) devient un conte russe colorié. Les
illustrations de Alexeev aux Récits du feu Ivan Petrovitch
Bielkine
(A.A.M.
Stols,
1930),
tributaires
à
l’expressionnisme, rappèlent vaguement de la Russie.
Rouslan et Ludmila devient dans la vision de l’illustrateur V.
Masiutin un bizarre récit allemand-orientale, traité en manière
expressionniste (Orchis Verlag, 1922).
Lucian Popa. Une créature de «papier» – le chat dans la
littérature et dans les arts plastiques
Pendant le christianisme, une partie des attributs des déesses
égyptiennes Isis, Bubastis et Sekhmet (associées au «chatoracle») a été transférée à la Vierge. Au cours des premiers
siècles chrétiens, il y en a beaucoup de représentations
bénéfiques (les chats «blancs»). En dépit de tout cela, le chat
portera longtemps la marque démonique. Il constitue le symbole
du mal dans la magie noire et du pêché dans les peintures de
Bosch, Dürer, Goya etc. Parmi les artistes qui ont contribué à la
réhabilitation du chat on compte: Edward Lear, Charles Perrault,
Lewis Carrol, William Hogarth, Henri Rousseau.
Rodica Stamatopol, Victor Duţescu. Règles de description et
d’organisation des ex-libris
Pour rendre accessible le riche fond de ex-libris de type
étiquette de la Bibliothèque Nationale de Roumanie, ainsi que
pour sa transcription dans l’élégant catalogue-album Ex-libris
dans les collections de la Bibliothèque Nationale de
Roumanie duquel ont été publié deux volumes, les auteurs de
l’article ont établi une fiche de description uniforme qui
contient plusieurs caractéristiques de ce type de document.
Les approximatives 20.000 ex-libris de la collection de la
BNR sont organisés ainsi: A. Ouvrages à l’auteur identifié;
B. Ouvrages à l’auteur non-identifié; C. Ouvrages à
l’auteur anonyme.
Adriana Dumitran. L’art photographique en Roumanie
(1840-1900) – document et mentalité
La photo constitue le témoin de l’espace privé (la naissance,
l’enfance, le mariage, la carrière, la mort), mais aussi publique,
crée des mythes collectifs. Au début du XIX-ème siècle, dans
les Principautés Roumaines a eu lieu une vraie mutation: sous
l’influence de l’Occident, l’art a quitté sa fonction de type
médiéval, oriental, religieux, pour s’ouvrir vers l’espace
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beginning of the 19th century, the Romanian principalities
witnessed a major change: under the Occident’s influence, the
art opened to the secular space and ceased to be medieval,
oriental and religious. In 1838 the press offers the first
information about daguerreotype. Most cameramen were
foreigners: Jean Tiedje, Anatole Magrin, Fr. Mándy, Fr.
Duschek, Ludwig Angerer, Carl Bömaches, R. Rigopulo, L.
Weismann, E. Goldstein etc.). Among the Romanian
cameramen there were M. Spirescu, I. Spirescu, I. Niculescu,
Carol Pop de Szathmary et al.
Karin M. Leefers. New modalities for conservation and
communication of the photo collections:
the digitisation
The digitisation of the photos is confronting a series of problems:
the costs for creating, and maintenance of a collection, the
needed time, etc. The online access to the digitised images
facilitates the access to the collections. Although for the majority
of the customers, the digital reproduction offers enough
information about the original photo, the access to the original
documents is irreplaceable for the specialists. The digitisation
contributes to the protection of the photo documents against
physical degradation, but additional preservation measures after
the digitisation are needed.
Gabriela Pisică. The book in Italian painting (XIV-XIX)
The book as an object in painting represents a wide and
complex subject. Many Italian painters have been attracted, in
their artistic creations, by book as an object representing it
some times with shyness, other times with generosity. The
beginning of book’s representation in the italian painting is
marked by Pietro Lorenzetti in the XIVth century, followed by
other artists of the time: Domenico Veneziano, Beato
Angelico, Piero della Francesca, Antonello de Messina,
Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo,
Tintoretto, Arcimboldi, Caravaggio, Domenichino, etc. In the
XIXth the object – book is little represented as compared to
the previous period.

laïque. La presse offre les premières informations sur la
découverte de la daguerréotypie en 1838. La plupart des
artistes photographes étaient étrangers (Jean Tiedje, Anatole
Magrin, Fr. Mandy, Fr. Duschek, Ludwig Angerer, Carl
Bomaches, R. Rigopulo, L. Weismann, E. Goldstein etc.) mais
il y avait aussi des photographes roumains tels: M. Spirescu, I.
Spirescu, I. Niculescu, Carol Szathmari etc.
Karin M. Leefers. Des nouvelles modalités de conservation
et de communication des collections
photographiques: la numérisation
La numérisation des photos soulève une série de difficultés: le
temps et le coûts nécessaires pour la constitution,
l’organisation et la gestion d’une telle collection. L’Internet
facilite l’accès aux collections par la mise en ligne des images
numérisées. Quoique pour la plupart des utilisateurs la
reproduction numérisée offre des informations suffisantes en
ce qui concerne une photo originale, pour les spécialistes
l’accès direct au document reste toujours indispensable. La
numérisation protège les photos de la dégradation physique,
mais des mesures supplémentaires de préservation y sont
nécessaires toujours après la numérisation.
Gabriela Pisică. Le livre dans la peinture italienne
(les XIV-ème - XIX-ème siècles)
Le livre en tant qu’objet de la peinture représente un sujet
vaste et complexe. Beaucoup de peintres italiens ont été
attirés, dans leur création artistique, par le livre objet qu’ils ont
dépeint tantôt avec timidité tantôt avec générosité. Les
commencements de la représentation du livre dans la peinture
italienne sont marqués par Petro Lorenzeti, au XIV-ème
siècle, suivi par d’autres peintres de la même époque:
Domenico Veneziano, Beato Angelico, Piero della Francesca,
Antonello de Messina, Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci,
Fra Bartolomeo, Tintoretto, Arcimboldi, Caravaggio,
Domenichino etc. Dès le XIX-ème siècle, le livre est peu
représenté, par rapport à l’époque antérieure.

Claudia Condruz. The silk – an organic element of the
binder of a manuscript on parchment
Dana Silvia Ţilică. A brief commentary regarding a
Spanish manuscript from the 17th century
In the restoration of the bindings, the Restoration Laboratory of
the National Library of Romania uses the methods of the
integral recuperation of the original elements. Because the
binding of the Spanish manuscript Sobrecarte de una Carta
executoria de hidalgoia apedimiento de Don Lorenzo Suarez
de Figueroa [avecino] de La Villa de Arabal was severely
affected, the specialists decided to replace the silk and the
wood covers. The manuscript from 1636 is a judicial document
of the induction of Don Lorenzo Suarez de Figueroa and
includes two miniatures and a historiate letrine. The first
miniature depicts the members of the Filipe IV family kneeling
before the Virgin Mary icon which seems to have had the
Sistine Madonna by Raffaello Sanzio as a model.

Claudia Condruz. La soie – élément constitutif de la reliure
d’un manuscrit sur parchemin.
Dana Silvia Ţilică. Bref commentaire sur un manuscrit
espagnol du XVII-ème siècle
En général, dans la restauration de la reliure, le Laboratoire de
Restauration de la Bibliothèque Nationale de Roumanie
emploie des méthodes de récupération totale des éléments
originaux. Etant donné que la reliure du manuscrit espagnol
Sobrecarta de una Carta executoria de hidalgoia
apedimiento de Don Lorenzo Suarez de Figueroa (avecino)
de La Villa de Arabal était sévèrement détériorée on a décidé
de remplacer la couverture en soie et les écorces en bois. Le
manuscrit daté 1636 est un acte juridique de mise en
possession de Don Lorenzo Suarez de Figueroa et présente
deux miniatures et une lettrine historiée. La première
miniature qui représente la famille de Phiilippe IV agenouillée
devant l’icône de la Sainte Vierge pourrait avoir comme
modèle la Madonne Sixtine de Raffaello Sanzio.

Ştefania-Cecilia Ştefan. The chalenges of an Italian
Renaissance masterpiece in the light of
(post)modern Hermeneutics
Liane Lefaivre is the first researcher that assigned the strange

Ştefania-Cecilia Ştefan. Le défi d’un chef-d’œuvre de la
Renaissance italienne, du point de vue
de l’herméneutique (post)moderne
Liane Lefaivre est le premier scientifique qui attribue
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narrative story of incunabulum Hypnerotomachia Poliphili
(1499) to the ultrarationalist Leon Battista Alberti (see his
study Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili ReCognizing the Architectural Body in the Early Italian
Renaissance). The book was published in few editions. The
only issue existing in Romania (from the first edition –
Venice, 1499) is to be found in the Romanian Academy
Library’s collections.

l’étrange narration de l’incunable Hypnerotomachia Poliphili
(1499) à l’ultrarationaliste Leon Battista Alberti (voir son
étude Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili ReCognizing the Architectural Body in the Early Italian
Renaissance). À travers le temps, le livre a connu plusieurs
éditions. En Roumanie, l’unique exemplaire (de la première
édition – Vénice, 1499) est detenu par la Bibliothèque de
l’Académie Roumaine.

Letiţia Constantin. The face and reverse of an “exotic”
ideology: Hergé “au pays des Soviets”
In Tintin au pays des Soviets, comics conceived in 1929, the
well known Belgian illustrator Hergé recovers a succession of
generic information regarding Soviet Union. From this point
of view, the Tintin’s adventures offers interesting data
referring to the awareness of the western writers in the thirties,
concerning the Sovietization. Hergé will ‘relapse’ into
between 1954-1956 years: his work L’affaire tournesol deals
with the theme of espionage, counter espionage, and, of
course, the Stalinism.

Letiţia Constantin. La face et le revers d’une idéologie
«exotique»: Hergé «au pays des Soviets»
Dans Tintin au pays des Soviets, bande dessinée conçue en
1929, le célèbre illustrateur belge Hergé récupère une série
d’informations génériques en ce qui concerne l’Union
Soviétique. De ce point de vue, les aventures de Tintin offrent
des détails intéressants concernant la familiarisation des
lecteurs occidentaux de la 3-ème décennie avec le «mode de
vivre soviétique». Hergé récidivera dans les années 19541956: le volume L’Affaire tournesol aura comme sujet
l’espionnage, le contre-espionnage et, bien sûr, le stalinisme.

Marilena Popescu. A XVII century Transylvanian rare
print in the collections of NLR:
“Prodromus religionis triumpantis”
The book Prodromus religionis triumphantis in quo
methodice repetuntur et breviter examinantur libri sex de
vera religione was written by Joannes Henricus Alstedius
(born at Herborn, 1588) during the period he was working as
professor and librarian at the newly established protestant
college in Alba Iulia (1629-1638). The only copy, of this rare
book, existing in Romania is that being at the National Library
of Romania. Another copy was recorded at Göttingen, in
Germany. The Graesse catalogue notes the year of the
beginning of the printing of this book (1635), instead of the
year of publication (1641).

Marilena Popescu. Un livre rare de Transylvanie (XVII-ème
siècle) dans les collections de la BNR:
Prodromus religionis triumphantis
Le livre Prodromus religionis triumphantis in quo
methodice repetuntur et breviter examinantur libri sex de
vera religione a été écrit par Ioannes Henricus Alstedius (né à
Herborn, en 1588) lorsqu’il était professeur et bibliothécaire
au collège protestant crée à Alba Iulia (1629-1638). En
Roumanie, l’unique exemplaire est détenu par la Bibliothèque
Nationale. Un autre exemplaire a été signalé en Allemagne, à
Göttingen. Le catalogue Graesse note l’année du début de
l’impression, non celui de la parution (1641).

Mariana Jaklovsky. Romanian book binding – the birth
of some ornamental motifs
The borders with the human portraits in medallion, often met
with the western book bindings, come out also in Romanian
book binding, beginning with the XVIIth century. Examples: that achieved in 1671, in a studio in Transilvania, for a
Evanghelie (Gospel) printed at Liov in 1670; - that achieved
in 1694 by Petrus Himmesh IInd for the Evanghelia grecoromana printed in 1693, etc. In the Special Collections
department of the National Library of Romania there is only
one example of Romanian binding where the portraits in
medallion are in sight: that achieved by Iordache Stoicovici
for Cuvintele lui Simeon arhiepiscop al Thesalonicului
(Bucuresti, 1765).
James E. Schultz. Evaluating the production of Library
Catalogers: two possible methods
Evaluating the performance of catalog librarians is important
both for ensuring efficient productivity and maintaining an
accurate catalog. Specific standards are required for a fair
evaluation of the rapidity and accuracy of the cataloger
activity. There continues to be much debate regarding this
matter. Another type of cataloging evaluation entails
examining the catalog itself and checking how it accurately
describes the collection. The auditing tools developed by

Mariana Jaklovsky. La reliure du livre roumain – la
naissance des motifs ornementaux
Les cadres avec des portraits en médaillon, souvent utilisés à
la reliure des livres occidentaux, apparaissent dans la reliure
des livres roumains dès le début du XVII-ème siècle.
Exemples: celle réalisée en 1671, dans un atelier de
Transylvanie, pour une Évangile imprimée à Liov en 1670;
celle réalisée en 1694 par Petrus Himmesch II pour l’Évangile
grecque-romaine imprimée en 1693 etc. Dans les Collections
Spéciales de la Bibliothèque Nationale de Roumanie il y a un
unique exemple de reliure roumaine avec des portraits en
médaillon: celle réalisée par Iordache Stoicovici pour le livre
Cuvintele lui Simeon arhiepiscop al Thesalonicului
(Bucureşti, 1765).
James E. Schultz. L’évaluation des résultats du catalogage:
deux méthodes possibles
L’évaluation des performances des catalogueurs est
importante pour assurer une productivité élevée et pour
obtenir un catalogue correct. Pour évaluer avec objectivité la
rapidité et la rectitude des activités des catalogueurs,
l’institution doit avoir des normes et des standards. Il y a
encore beaucoup de débats sur la standardisation. Un autre
type d’évaluation suppose l’analyse du catalogue et la
vérification de la précision des descriptions. Dans les
évaluations réalisées par des bibliothèques ont été analysé les
types de fautes de catalogage, ainsi que leur importance.

5

An XIII – Nr. 1-2/2007

libraries have taken into account the types of catalog errors as
well as the severity of the errors.
Amy F. Fyn. Collaborating on Campus: University Library
Partnerships with Campus Groups
The paper examines the literature regarding successful
collaboration between campus department and university
libraries. The types of collaboration, the potential benefits
of the collaboration, the best existing practices and the areas
of future development are identified. Among positive
results there are: increased visibility both for libraries and
campus departments, new professional opportunities for
librarians and teaching staff, opportunities to sustain the
mission and goals of the campus departments and university
libraries.
Pamela L. Bayer. Open Source Software: A Library
Alternative
Open source software is free of charge and allows any user to
access and even to modify the open source code. Open source
software is used more and more by organizations, including
libraries. Open source software has many advantages,
including no license fees and its continuing development.
Open source software used in libraries offers continuing
access to the information and good quality services,
remaining in the budget limits. This paper discusses
similarities between the info-documentation culture and the
open source software culture.

Amy F. Fyn. Coopération dans l’espace universitaire: des
partenariats entre les bibliothèques
universitaires et les facultés
L’article analyse la littérature de spécialité au sujet de la
coopération avec des résultats positifs entre les bibliothèques
universitaires et les facultés. Ont été identifié quelques types
de coopération, leurs bénéfices, les meilleures modalités, les
potentielles directions de développement. Parmi les résultats
positifs on compte: la visibilité croissante pour les institutions
impliquées, les opportunités de développement professionnel
pour les bibliothécaires et les cadres didactiques, les
opportunités concernant la mission et des objectifs spécifiques
des facultés et des bibliothèques universitaires.
Pamela L. Bayer. Les programmes Open Source: une
alternative pour les bibliothèques
Le logiciel de type open source est gratuit et permet à tout
utilisateur d’avoir accès et même de modifier le code-source.
Les programmes open source sont utilisés de plus en plus par
les organisations, y inclut les bibliothèques. L’utilisation d’un
programme open source permet à la bibliothèque d’offrir un
accès continu à l’information et des services de bonne qualité,
en restant dans les limites du budget alloué. L’article analyse
les similitudes entre la culture du domaine infodocumentaire
et la culture open source.

Denisa Eustasius. Open Source bibliographic software
“Open source” notion is often mix up with “free”. Not all free
programs are open source and not all open source programs
are free. With no license fee at the beginning, a non-copyleft
software can become, by further developments, proprietary. In
case of copy-left licenses, regardless of the modification
number, the code remains free. The open source programs are
more and more used in libraries, like: integrated library
system (ILS) and database management system (DBMS),
bibliographic references and thesaurus management software,
etc. One of the most popular reference management software
is Wikindx.

Denisa Eustasius. Les programmes bibliographiques
open sources
La notion de «open source» se confond souvent avec celle de
«gratuit». Les programmes gratuits ne sont pas toujours open
source et les programmes open source ne sont pas toujours
gratuits. Un programme non-copyleft, gratuit au début, peut
devenir, par des développements ultérieures, propriétaire.
Dans le cas des licences copyleft, le code reste libre sans tenir
compte du nombre des changements. Les programmes open
source sont utilisés dans les bibliothèques à une échelle de
plus en plus large: SIGB (Systèmes Informatiques de Gestion
des Bibliothèques), SGBD (Systèmes de Gestion des Bases de
Données), le programmes de gestion des références
bibliographiques et des thésaurus, etc. L’un des programmes
bibliographiques les plus répandus est Wikindx.

Dina Paladi. Professional Ethics Rules
The maturity of a profession mission cannot exist without
the professional tools. In this context, deontological ethics
returns to the attention of librarianship and infodocumentation specialists, field highlighted by a period of
self-defining and methodological effort. As deontology
provides a basis for special duties and obligations, and its
main purpose consists of promoting and strengthening the
prestige of a profession, the librarians in Romania also need
a deontological code. This would offer many advantages:
create solidarity; increase the quality of professional
training; raise the profession prestige and librarian statute;
settle down a relationship, based on respect, between
librarian and users and offers a feeling of security.
Therefore, the existence of ethics rules in professional
environment cannot bring but the encouragement to offer
high quality services, to increase transparency and to
improve the library and librarians image in society.

Dina Paladi. Règles de morale professionnelle
La maturité et l’accomplissement de la mission d’une
profession ne peuvent pas exister sans ses outils. Dans ce
contexte, la déontologie professionnelle revient à l’attention
des spécialistes du domaine bibliothéconomique et
infodocumentaire, domaine marqué d’une période d’effort
méthodologique d’autodéfinition. La déontologie a comme
but essentiel la préservation, la promotion et la consolidation
du prestige d’une profession. En Roumanie, la profession de
bibliothécaire a besoin d’un code déontologique. Ce code
aurait plusieurs avantages: créer une solidarité, accroître la
qualité de la formation professionnelle, élever le prestige de la
profession et le statut du bibliothécaire, établir une relation de
confiance, fondée sur le respect entre l’utilisateur et le
bibliothécaire, offrir un sentiment de sécurité. Par conséquent,
l’existence d’une forme de conduite dans l’espace
professionnel stimule le goût pour le bien, la transparence et
l’amélioration de son image dans la société.
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Dan Erceanu

Apocalipsa (de) după Eliade
Aniversăm anul acesta un veac de la naşterea autorului construcţiei Mircea Eliade – Mircea Eliade.
Eliade este, după Eminescu, marele model naţional. Numai Eminescu s-a mai construit aşa, treaptă cu
treaptă, piatră cu piatră, ştiinţă cu ştiinţă, trecând din poezie în fizică şi religie, istorie şi astrologie,
etnologie şi psihologie.
Această apropiere de Eminescu este argumentată de Dan C. Mihăilescu într-un remarcabil interviu, provocat de
Dan Stanca cu ocazia Anului Eliade – un an aniversar inexpresiv din perspectiva implicării instituţiilor statului, a
coerenţei evenimentelor, a reflectării de către media şi a implicării învăţământului de toate gradele.
Prin contrast, alt mare român universal, omagiat cu ritmicitate cu ocazia Festivalului Enescu, desfăşurat şi anul
acesta sub cele mai înalte patronaje este extrem de expresiv „din cauza” fondurilor alocate. Aşa ar trebui să se
întâmple la toate evenimentele de mare importanţă pentru cultura română şi răsunetul ei în lume. Un Hollender pe
fiecare domeniu n-ar avea ce să strice. Evident, conţinutul unor cărţi, chiar esenţiale, nu poate concura cu una dintre
artele spectacolului, unde generoşii sponsori pot fi admiraţi în lojă.
Tot anul acesta, în 2007, îl putem pomeni – alături de Eliade şi Enescu, la 50 de ani de la ridicarea pe Coloană
spre infinit, – pe cel al cărui destin, – precum al unui alt Badea Cârţan, a descins cu bocancii scâlciaţi în Parisul
tuturor modelor şi modelelor – Brâncuşi. Chiar şi numai cu această Sfântă Treime, în ediţie restrânsă – Enescu,
Eliade, Brâncuşi, uniţi în destin şi veşnicie, în Parisul unde s-au săvârşit – ne putem legitima (nu ştiu cât de legitim)
noi, cei de azi, la Înalta Poartă a Europei.
Trei emigranţi – cetăţeni ai lumii – ofrandă, dar din dar de la Mioriţa noastră, transhumantă şi balcanică.
Nu comentez liturghia cosmică – scrie Eliade – implicată în moartea văzută ca nuntă, dar şi mai
important mi se pare faptul că elitele culturale româneşti s-au recunoscut în destinul ciobanului.
…împărtăşind astfel un destin ceresc, cu urmări de legământ sacru faţă de grijile celor vrânceni, ungureni & Co
pentru turmele de forme, cântări şi gânduri înalte ce urcă dealul dealurilor lumii şi stele le scapără-n cale.
Pe sculptorul acestui vers – ca o parolă spre înaltul Prea-naltului – lumea largă, care a aflat de Enescu, Eliade,
Brâncuşi, Ionescu, Cioran, nu-l prea ştie. Ţintuit în limba pe care El a făcut-o literară, oricât de bine tradus,
Eminescul nu va fi pentru nicio altă limbă fiinţa deplină de pe lângă casa inimii noastre, aşa cum ni l-a arătat
părintele filozofilor de la Păltiniş.
Ca un dangăt de clopot, 1907 la distanţă de 100 de an., Ciobanul nostru de căpătâi ni-l vesteşte cu jale. Cu toate
că eternitatea s-a născut la sat, acesta abia îşi mai trage sufletul din cauza progresului cu orice preţ şi a geografiei
care ne-a aşezat istoria în calea celor cărora le stătea mai bine cu drumul.
Ruina lui Moromete jefuit de feciori zănateci, care prefigurau parcă tipul omului nou ce avea să se întrupeze,
deoarece timpul nu mai avea răbdare, înseamnă începutul sfârşitului satului la a cărui agonie asistăm astăzi.
Strănepoţii celor ce voiau pământ l-au primit înapoi şi-l vând – hectarul arabil pe mai nimic – drept suport
pentru aberaţii arhitectonice şi intravilane. Căluşarii s-au retras în penumbra istoriei, pentru câteva milenii.
Milenii de care s-a ocupat Eliade.
- Ce te-a „ars” cel mai mult în Jurnalul Portughez?, îl întreabă Dan Stanca pe Dan C. Mihăilescu.
Fără ezitare, cel din 7 ianuarie 1943. Eliade: «Nimeni nu vede faptul că, dacă ruşii nu pot fi bătuţi,
căderea Germaniei va atrage după sine ocuparea României de către sovietici, cu tot ceea ce urmează:
execuţia celor 100.000 de oameni care, în pofida păcatelor lor, alcătuiesc astăzi „fenomenul
românesc”».
Eram în ´43, spune D.C. Mihăinescu., de aici şi până la confirmarea teoriei lui Cioran cu poporul devenit, prin
decapitarea elitelor, simplă populaţie, nu mai erau decât câţiva paşi. S-a întâmplat chiar aşa. Iar că această jertfă nu
a fost zadarnică, realitatea se încăpăţânează să nu ne ofere argumente. La actualul fenomen românesc încasează drept
de autor altă sută de mii, cu totul şi cu totul alta, prin eşalonul doi sau trei, uneori chiar personal, în caz de
longevitate politică.
Profeţit de unul dintre aceşti de pe urmă autori apocaliptici, acest stupid people, aflat încă sub fatidicul termen
de 20 de ani, se află azi mai dezunit ca oricând, sub sabia globalizării.
Secolul XXI va fi pentru noi mai curând Brucan decât Malraux. Alături de proletari din toate ţările edificăm
voios noul Babel, de care planeta va atârna ca un breloc.
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Dan C. Mihăilescu:
Generaţia ’27 a trăit în cultul verbelor a fi şi a face, România a căzut acum în isterie, depresie
apocaliptică. Dincolo de multe, foarte multe altele, ce trebuie să reţinem noi acum, în regim de extremă
urgenţă, din marele mecanism Eliade, este necesitatea construcţiei culturale. Ostilitatea faţă de tot ce
va să zică găinărie, improvizaţie instituţională, şuşe, găşcăreală, urechism, fatalism, paralel cu
dobândirea respiraţiei largi pentru proiecte de mare anvergură.
Haben oder Sein a fost tranşat categoric de generaţia ’27. În recuperarea timpului pierdut, în scopul unui
aggiornameno la cultura europeană, această generaţie a dormit mai puţin pentru a citi mai mult. Eliade, adolescentul
miop jertfindu-şi programatic nopţile. Au fost un timp şi o lume pentru care construcţia interioară avea scop şi
raţiune. Despre această fostă lume mai adie parfumuri până în zilele noastre din memoriile sau reconstituirile
(v. Ioana Pârvulescu) unor autori pentru care trecutul trebuie să trăiască în om, măcar ca fundaţie şi temei la prezent
şi viitor. În volumul al doilea de memorii semnate de Annie Bentoiu – Timpul ce ni s-a dat, autoarea reproduce un
fragment dintr-o scrisoare primită de la un prieten:
…când lumea avea rostul şi obiceiurile ei statuate în timp, când omul era stăpân pe avutul şi pe mediul
său de viaţă, vremurile făcuseră ca în societatea românească să-şi găsească loc şi ocupaţie fiecare,
potrivit felului său de a fi, bun sau rău, sărac ori bogat, prost ori deştept, vrednic ori puturos, astfel că
fiecare îşi cunoştea lungul nasului, era mulţumit de poziţia lui socială şi era util cetăţii pentru că nu
puteau trăi unii fără alţii.
De aste vremi se-nvredniciră poate nu destul istoricii noştri. Vremea noastră îşi cerne cu greu valorile,
armonizează cu greu contrastele într-o dramatică recuperare a timpurilor pierdute à l’ombre d’une transition încă în
floare după lungi decenii când, prăvălit peste noi apocaliptic, materialismul dialectic şi aşa-zisa dictatură a
proletariatului au avut ca program prioritar şi grijă zilnică distrugerea credinţei, a rădăcinilor, a noimelor după care
trăiam din străvechime + exterminarea eliazilor… care au avut imprudenţa să rămână în spaţiul ermetic sigilat
având oi mai multe.
Cărţile devenind duşmani periculoşi, un prim lot de 8.463 de titluri a fost trecut pe lista neagră. Firesc autorul
Mircea Eliade era inclus.
Din 1946 şi până în 1965, Eliade a lipsit din planurile editurilor devenite de stat (vezi tabelul de la pagina 13).
După ’89 s-a publicat şi s-a scris despre Eliade în libertate şi cu efect recuperator. De aceea, acum, la o sută de ani de
la naşterea Sa, evenimentul ar fi trebuit să aibă altă amploare, alte valenţe – de aşezare, de bilanţ şi de impact privind
opera sa.
Anul Domnului 2007 este pentru noi românii bogat în aniversări, unele n-ar mai fi. De exemplu, 60 de ani de
când, sub ameninţarea pistolului, a şantajului cu studenţii arestaţi şi cu ajutorul trupelor Diviziei (ce ironie perversă)
numite Tudor Vladimirescu, care încercuiau Palatul Elisabeta, democraţia populară (altă ironie) a înlocuit
democraţia autentică şi libertatea adiacentă. În ‘89 filmul istoriei nu s-a lipit în dreptul rupturii, prelungind la
calende revenirea la normalitate.
Dacă ne întoarcem în timp cu 550 de ani, Ştefan cel Mare urca pe tronul Moldovei, totodată treptele sfinţeniei,
faptele sale aflându-se sub semnul Sfântului Duh, drept pentru care poporul moldovean, – ca şi cel muntean şi cel
ardelean, – iată, îl are în suflet şi sunt semne că-l va avea mereu. Acum Moldova se află la ea în ţară şi la încă vreo
doi trei vecini. Dat fiindcă o parte din urmaşii marelui moldovean sunt ocupaţi cu obţinerea vizelor pe la diverse
consulate şi această pomenire e discretă şi restrânsă.
Moldovean după tată, oltean după mamă, Mircea Eliade este unul dintre cei mai importanţi istorici ai umanităţii,
istoric al celor mai tainice resorturi după care funcţionează ceasul omenirii, al scopului existenţei noastre, al
descifrării miturilor de început, un român care a ridicat puţin vălul de pe ceea ce e posibil să urmeze. Cu toate
semnele Apocalipsei, speranţa moare ultima la creştini şi, dacă ne vom reveni, va fi o dovadă că existenţa noastră
aici, la răscruce de plăci tectonice, nu a fost degeaba.
Unul din marii regizori români, Francis Ford Coppola, a făcut un film inspirat de opera literară a lui Mircea
Eliade! Încă e bine.
O altă aniversare, tot acum în 2007, la o sută de ani de la plecarea sa învăluită în tonuri de alb, printre ciobănaşi
şi care cu boi, Muzeul Naţional de Artă al României ne propune peisajele lui Nicolae Grigorescu şi a vremurilor
noastre de atunci. Despre 1917 de unde ni se trag toate - nimic.
Şi o ultimă ştire la care Cronica Optimistului se poticneşte şi lăcrimează: operatorii de turism din
Germania s-au retras din România, din cauza mâncării proaste, a serviciului execrabil, a muzicii date la maximum
şi a gunoaielor omniprezente în peisaj. În peisajul lui Grigorescu.
Asta Ie!
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O perspectivă bibliografică asupra fenomenului Mircea Eliade
Pentru spaţiul editorial românesc
de după 1990, Mircea Eliade este,
indubitabil, unul dintre subiectele de
mare impact. Imediat după revoluţie,
casele editoriale, majoritatea nou
apărute în peisaj, au avut misiunea
(dar şi oportunitatea) de a rezolva
majorele lacune domcumentare
privind o serie de personalităţi şi de
subiecte trecute la index sau cel puţin
sub tăcere de regimul comunist, pe
parcursul celor aproape 50 de ani
care izolaseră, la propriu, viaţa
culturală şi politică interbelică de cea
de până la finele deceniului 9.
Dintre cele cca. 79 de ediţii din
opera lui Eliade apărute în intervalul
1990-2007, o mare parte o reprezintă
reeditările, dat fiind că Eliade era
cunoscut de publicul românesc
aproape exclusiv prin cele câteva
volume apărute, sincopat, între 1966
şi 1989: - Coloana nesfârşită: teatru. Bucureşti: Editura
Minerva, 1966, îngrijit şi prefaţat de Mircea Handoca; Maitreyi. Nuntă în cer: [romane]. Cu un studiu
introductiv de Dumitru Micu. [Bucureşti]: Editura pentru
literatură, 1969; - La ţigănci şi alte povestiri. Cu un studiu
introductiv de Sorin Alexandrescu. [Bucureşti]: Editura
pentru literatură, 1970, volum care includea şi romanele
Domnişoara Christina şi Şarpele; - Aspecte ale mitului.
În româneşte de Paul G. Dinopol. Prefaţă de Vasile
Nicolescu. Bucureşti: Univers, 1978; - De la Zalmoxis la
Genghis-Han. Studii comparative despre religiile şi
folclorul Daciei şi Europei Occidentale. Traducere de
Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu. Bucureşti: Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, 1980; - În curte la Dionis. Cu
un cuvânt înainte al autorului. Bucureşti: Cartea
românească, 1981; - Maitreyi. Nuntă în cer. Postfaţă şi
bibliografie de Gabriel Dimisianu. Bucureşti: Minerva,
1986; - Despre Eminescu şi Haşdeu. Ediţie îngrijită şi
prefaţă de Mircea Handoca. Iaşi: Junimea, 1987; Romanul adolescentului miop. Text stabilit, cuvânt
înainte şi tabel cronologic de Mircea Handoca. Bucureşti:
Minerva, 1989, precum şi prin cele 3 volume din Istoria
credinţelor şi ideilor religioase.
La aceste volume se mai adăugau câteva fragmente de
jurnal, precum şi textul romanului Gaudeamus, publicate de
Revista de teorie şi istorie literară la finele anilor ’80.
Desigur, vocea lui Eliade se făcuse auzită şi prin intermediul
altor câtorva volume, apărute tot la finele anilor ’80, cum ar
fi Epistolarul lui Gabriel Liiceanu ori Jurnalul de la

Păltiniş, publicat de acelaşi autor.
Aşadar, de la ultima carte
apărută în ţară, imediat după
plecarea sa – o reeditare a romanului
Maitreyi (1946, Editura Cugetarea)
–, M. Eliade dispare din peisaj până
în 1966, când are loc acea
„reabilitare provizorie”, după
expresia lui Mircea Handoca, întrun context în care viaţa culturală şi
politică românească traversa, după
cum ştim, o perioadă de dezgheţ.
Apariţiile editoriale reflectă fidel
sinuozitatea „receptării” lui Eliade
în epocă. În perioada 1972-1977,
sub spectrul „tezelor din aprilie”,
Eliade este din nou un „infam
moral” pentru regimul de la
Bucureşti; această etichetă îi va fi
ridicată abia în 1978, an în care la
Paris era sărbătorit cu prilejul
primirii Legiunii de onoare. Date
fiind aceste argumente de prestigiu, lui Eliade i se
permitea să reintre în zona vizibilă a vieţii culturale
româneşti, publicându-i-se, aşa cum am mai arătat,
Aspecte ale mitului (1978), una dintre cărţile care îl
făcuseră extrem de cunoscut în mediile franceze, precum
şi un amplu grupaj, dedicat personalităţii sale, cu texte
semnate de G. Jung, Gilbert Durand, Georges Dumézil,
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Simion, Cezar
Baltag, Andrei Pleşu, alături de un capitol din Tratatul
de Istoria Religiilor (în revista Secolul XX).
„Foamea editorială” de Eliade se poate vedea din
numărul apreciabil de titluri apărute imediat după
revoluţie (în 1991, de exemplu, an de vârf din acest
punct de vedere, au fost publicate 21 de titluri).
Vor fi astfel reeditate: - Isabel şi apele diavolului
(ediţie îngrijită de Tudor Nedelcea. Craiova: Scrisul
Românesc, 1990), reeditare a romanului publicat la finele
anilor ’20 (Bucureşti: Editura “Naţionala” S. Ciornei,
[192-]); - Solilocvii (Bucureşti: Humanitas, 1991) – prima
ediţie apăruse în 1932, la Institutul de Arte Grafice
Bucovina, I.E. Torouţiu, din Bucureşti; - Alchimia asiatică
(Bucureşti: Humanitas, 1991), care relua textele din
Alchimia chineză şi indiană (Bucureşti: Editura “Cultura
Poporului”, 1935) şi Cosmologie şi alchimie babiloniană
(Bucureşti: Editura “Vremea”, 1937); - India (ediţie
îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca. Bucureşti: Editura
pentru turism, 1991), reeditare a volumului cu acelaşi titlu
apărut în 1934, la Editura Cugetarea; acest text va fi reluat
de Mircea Handoca şi în 1998, într-un volum ce includea şi

9

Anul Mircea Eliade

10

An XIII– Nr. 1-2/2007

An XIII – Nr. 1-2/2007
Biblioteca
Maharajahului
(India;
Biblioteca
Maharajahului. Bucureşti: Humanitas, 1998); Întoarcerea din rai (ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de
Mircea Handoca. Bucureşti: Garamond Internaţional,
1995), roman apărut în prima ediţie în 1934, la Editura
Naţională Ciornei din Bucureşti; - Insula lui Euthanasius.
(Bucureşti: Humanitas, 1993), reeditare a volumului apărut
în plin război, la Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă
(1943); trebuie spus însă că textul fusese făcut cunoscut
publicului de dinainte de 1990, el fiind inclus în volumul
Despre Eminescu şi Haşdeu, amintit mai sus; Domnişoara Christina, text apărut în 1936, la editura
Cultura Naţională, reluat de Eugen Simion în volumul 3
din Proză fantastică (Iaşi: Editura Modova, 1994), ulterior
la Editura Minerva (ediţie îngrijită de Mihai Dascăl; tabel
cronologic de Mircea Handoca; pref. de Sorin
Alexandrescu. Bucureşti: Minerva, 2000); romanul fusese
inclus şi într-un volum foarte citit înainte de 1990: La
ţigănci şi alte povestiri (Cu un studiu introductiv de Sorin
Alexandrescu. [Bucureşti]: Editura pentru literatură, 1970,
volum care cuprindea, pe lângă nuvele, şi romanele:
Domnişoara Christina şi Şarpele); - Maitrey, roman
apărut în 1933 (ediţia definitivă – 1938, editura Cugetarea)
şi reluat după 1990 în mai multe ediţii (Bucureşti:
Minerva, 1991 – ediţie îngrijită de Mihai Dascăl; cu un text
de Mihail Sebastian; Bucureşti: Editura Albatros, 1994 –
ediţie de Ion Bălu; Bucureşti: Garamond, 1998 – cuvânt
înainte, date bibliogr., selecţie texte şi comentarii de
Mircea Handoca etc.); în perioada comunistă, romanul
avusese şansa apariţiei în două ediţii, de fiecare dată alături
de Nuntă în cer (Maitreyi. Nuntă în cer. Cu un studiu
introductiv de Dumitru Micu. [Bucureşti]: Editura pentru
literatură, 1969 şi Maitreyi. Nuntă în cer. Postfaţă şi
bibliografie de Gabriel Dimisianu. Bucureşti: Minerva,
1986); - Huliganii (prima ediţie – 1935), roman apărut în
mai multe ediţii după 1990 (Bucureşti: Editura RUM-Irina,
1992; Bucureşti: Garamond Internaţional, 1995 – ambele
sub îngrijirea lui Mircea Handoca).
Nu putea lipsi din această serie monumentala lucrare
Istoria credinţelor şi ideilor religioase, în 3 volume, carte
rapid epuizată în anii ’80, care va fi reluată în două ediţii
la Editura Ştiinţifică, în 1991 şi în 1998, ambele cu
traducere şi postfaţă de Cezar Baltag, şi într-o ediţie
apărută la editura Universitas din Chişinău, în 1992.
O mare parte a activităţii editoriale de după 1990 care-l
avea ca subiect pe Mircea Eliade s-a concentrat asupra
unor texte inedite pentru publicul românesc. Editurile au
oferit, astfel, primele versiuni româneşti ale unor texte
apărute în străinătate, de-a lungul celor 40 de ani de exil.
Iată câteva exemple: - Imagini şi simboluri: eseu despre
simbolismul magico-religios; prefaţă de Georges
Dumézil; traducere de Alexandra Beldescu. Bucureşti:
Humanitas, 1994; - Făurari şi alchimişti; trad. din lb.
franceză de Maria şi Cezar Ivănescu. Bucureşti:
Humanitas, 1996; - Nostalgia originilor: istorie şi
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semnificaţie în religie; traducere de Cezar Baltag.
Bucureşti: Humanitas, 1994; - Patanjali şi Yoga.
Traducere de Walter Fotescu. Bucureşti: Humanitas, 1992.
Cei mai importanţi editori români de după 1990 au
fost şi cei care, în perioada comunistă, l-au făcut
cunoscut publicului, mai ales celui tânăr, pentru care
accesul la pleiada de intelectuali din perioada interbelică
era interzis aproape în totalitate.
Mircea Handoca este, în acest sens, cel mai prolific.
În 1966, apariţia volumului de teatru Coloana nesfârşită,
îngrijit şi prefaţat de Handoca, a fost unul dintre primele
semnale ale dezgheţului în ceea ce privea editarea operei
marelui scriitor şi istoric. Au urmat apoi volumul Despre
Eminescu şi Haşdeu (1987), care reunea câteva texte
publicistice ale lui Eliade, majoritatea publicate înainte
de plecarea din ţară, precum şi Romanul adolescentului
miop, una dintre primele scrieri literare mai ample ale lui
Eliade (anii 1922-1923), apărut la Minerva în 1989.
Numărul volumelor din opera lui Eliade publicate de
M. Handoca după 1990 este impresionant (cca. 33 de titluri).
Printre acestea, se numără: - Taina Indiei: Texte inedite. Ed.
îngrijită şi cuvânt înainte de Mircea Handoca; Postfaţă de
Horia Nicolescu. Bucureşti: Icar, [1991]; - Viaţă nouă:
roman. Ediţie îngrijită de Mircea Handoca. Bucureşti:
Jurnalul literar, 1999; - Yoga; Problematica filozofiei
indiene. Prefaţă: Constantin Noica; Ed. îngrijită de
Constantin Barbu şi Mircea Handoca. [Craiova]: Editura
Mariana, 1991; Opere: Romane. Ed. îngrijită şi variante de
Mihai Dascăl şi Mircea Handoca; studiu introd. de Ion Bălu.
Bucureşti: Minerva, 1994; - Dubla existenţă a lui Spiridon
V. Vădastra: roman. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de
Mircea Handoca; post-scriptum de Nicolae Florescu.
Bucureşti: Jurnalul literar, 2000; - Erotica mistică în
Bengal: studii de indianistică (1929-1931). Cuvânt înainte
de Mircea Vulcănescu; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea
Handoca. Bucureşti: Jurnalul literar, 1994; - Huliganii:
[roman]. Ed. îngrijită şi cuvânt înainte: Mircea Handoca.
Bucureşti: Garamond Internaţional, 1995; - India. Ediţie
îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca. Bucureşti: Editura
pentru turism, 1991; - India; Biblioteca Maharajahului.
Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca. Bucureşti:
Humanitas, 1998; - Întoarcerea din rai: [roman]. Ediţie
îngrijită şi cuvânt înainte: Mircea Handoca. Bucureşti:
Garamond Internaţional, 1995; - Jurnal de vacanţă:
[articole şi reportaje apărute în ziarele şi revistele
româneşti din perioada interbelică]. Ediţie îngrijită şi
cuvânt înainte: Mircea Handoca. Bucureşti: Editura
Garamond Internaţional, 1995; - Maitreyi, La Ţigănci,
Noaptea de Sânziene. Cuvânt înainte, date bibliogr., selecţie
texte şi comentarii: Mircea Handoca. Bucureşti: Garamond,
1998; - Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Ediţie îngrijită,
cuvânt înainte, note şi indici de Mircea Handoca. Bucureşti:
Minerva, 1993; - Misterele şi iniţierea orientală: Scrieri de
tinereţe 1926. Îngrijirea ediţiei şi note de Mircea Handoca.
Bucureşti: Humanitas, 1998; - Noaptea de Sînziene:
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roman. Prefaţă de Dumitru Micu; cuvânt înainte, tabel
cronologic şi ed. îngrijită de Mircea Handoca. Bucureşti:
Minerva, 1991; - Nouăsprezece trandafiri: roman. Ediţie
îngrijită şi prefaţată de Mircea Handoca. Bucureşti:
Românul, 1991; - Nuvele inedite. Ed. îngrijită şi cuvânt
înainte de Mircea Handoca. Bucureşti: RUM-Irina, 1991; Huliganii: roman. Ed. îngrijită şi cuvânt înainte de Mircea
Handoca. Bucureşti: Editura RUM-Irina, 1992; - Împotriva
deznădejdii: Publicistica exilului. Ed. îngrijită de Mircea
Handoca; cu o prefaţă de Monica Spiridon. Bucureşti:
Humanitas, 1992; - Europa, Asia, America…:
corespondenţă. Cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea
Handoca. Bucureşti: Humanitas, 1999.
Între cele mai importante eforturi făcute de Mircea
Handoca pentru restituirea operei şi personalităţii lui
Eliade trebuie trecute, în mod obligatoriu, ediţiile de
Memorii, apărute la Humanitas (ediţia I – 1991) şi cele
13 volume din “Dosarul” Mircea Eliade (Bucureşti:
Curtea Veche Publishing, 1998).
Mircea Handoca a publicat şi câteva volume de
analiză a operei şi personalităţii lui Eliade: - Convorbiri
cu şi despre Mircea Eliade. Bucureşti: Humanitas,
1998; - Mircea Eliade. Bucureşti: Recif, 1993; - Mircea
Eliade: o biografie ilustrată. Cluj-Napoca: Dacia, 2004;
- Pe urmele lui Mircea Eliade. Târgu-Mureş: Editura
Petru Maior, 1996; - Scrisori către Mircea Eliade
Bucureşti: Minerva, 1993 etc.
În 2006, în plină dezbatere asupra „dosarului
legionar al lui Eliade”, dezbatere potenţată şi inflamată
şi de apariţia cărţii semnate de Alexandra LaignelLevastine (Cioran, Eliade, Ionesco: l’oubli du
fascisme: trois intellectuels roumains dans la
tourmente du siècle. Paris: Presses Universitaires de
France, 2002), Mircea Handoca va publica, la editura
Dacia, volumul Pro Mircea Eliade.
Printre numele importante care s-au dedicat
promovării lui Eliade în România îi mai amintim aici pe:
- Sorin Alexandrescu: pentru editarea volumelor La
ţigănci şi alte povestiri. Cu un studiu introductiv de
Sorin Alexandrescu. [Bucureşti]: Editura pentru
literatură, 1970 şi Domnişoara Christina: roman. Pref.
de Sorin Alexandrescu. Bucureşti: Minerva, 2000, dar şi
pentru recenta monografie Mircea Eliade, dinspre
Portugalia. Bucureşti: Humanitas, 2006;
- Cezar Baltag: pentru versiune românească şi
aparat critic la Istoria credinţelor şi ideilor religioase,
Nostalgia originilor: istorie şi semnificaţie în religie,
Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului,
Dicţionar al religiilor, ultimul dintre acestea apărut în
mai multe ediţii la Humanitas (lucrarea a fost coordonată
de Mircea Eliade şi încheiată de discipolul său, Ioan P.
Culianu, după moartea istoricului);
- Eugen Simion: pentru îngrijirea ediţiilor la
Noaptea de Sânziene. Bucureşti: Univers Enciclopedic,
1999 şi la Proză fantastică, volum apărut în două ediţii:
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în 1991 la Editura Fundaţiei Culturale Române şi în
1994 la Editura Moldova din Iaşi, precum şi pentru
cărţile de analiză a operei şi spiritului eliadian – Mircea
Eliade, un spirit al amplitudinii. Bucureşti: Casa de
Editură Demiurg, 1995; Mircea Eliade romancier. Trad.
par Marily Le Nir. Paris: Oxus, 2004; Mircea Eliade: a
spirit of amplitude. New York: Columbia University
Press, 2001; - Mircea Eliade: nodurile şi semnele
prozei. Iaşi: Junimea, 2006.
- şi, nu în ultimul rând, Ioan Petru Culianu: pentru
epilogul semnat la volumul Studii despre Yoga. [Bucureşti]:
Jurnalul literar, 1992, pentru monografia Mircea Eliade,
apărută în traducerea lui Florin Chiriţescu şi Dan Petrescu;
cu o scrisoare de la Mircea Eliade şi o postfaţă de Sorin
Antohi. Bucureşti: Nemira, 1995, dar şi pentru volumul I
din Studii româneşti, publicat de editura Nemira în 2000,
care include textele Fantasmele nihilismului şi Secretul
doctorului Eliade, apărute sub semnătura sa.
Din datele pe care le oferă catalogul Bibliotecii
Naţionale a României, în ceea ce priveşte editarea operei lui
Eliade în România, se poate observa că pe lângă cele
aproximativ 117 titluri din opera lui Eliade (29 apărute până
în 1946, 9 apărute în intervalul 1966-1989 şi 79, în
intervalul 1990-2007), au fost publicate şi 103 studii
dedicate analizei operei şi personalităţii sale. Aşa cum se
poate observa şi din tabelul alăturat, toate cărţile de analiză
au apărut după anul 1990 (Marin Mincu este poate printre
puţinii autori români care au publicat înainte de 1990 o
carte despre itinerarul cultural al lui Mircea Eliade; e drept
că această carte, scrisă în colaborare cu Roberto Scagno, a
apărut în italiană, la editura Jaca Book din Milano). Oferim
aici câteva exemple: - Lovinescu, Monica. Întrevederi cu
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu şi
Grigore Cugler. Bucureşti: Cartea Românească, 1992; Enescu, Radu. Mircea Eliade sau repere ale spaţiului
cultural românesc. Jagstzell: Editura Casa, 1995; Ungureanu, Cornel. Mircea Eliade şi literatura exilului.
Bucureşti: Viitorul Românesc, 1995; - Bădiliţă, Cristian.
Întâlnirea cu sacrul: şapte interviuri cu şi despre Mircea
Eliade. Volum realizat în colaborare cu Paul Barbăneagră.
Botoşani: Axa, 1996; - Al-George, Sergiu. Arhaic şi
universal: India în conştiinţa culturală românească.
[Brâncuşi, Eliade, Blaga, Eminescu]. Bucureşti: Herald,
1998; - Călinescu, Matei. Despre Ioan Petru Culianu şi
Mircea Eliade: amintiri, lecturi, reflecţii. Iaşi: Polirom,
2002; - Steinhardt, Nicolae. Mircea Eliade. Cluj-Napoca:
Eikon, 2004; - Ţurcanu, Florin. Mircea Eliade: prizonierul
istoriei. Trad.din fr.: Monica Anghel, Dragoş Dodu; cu o
pref. de Zoe Petre. Bucureşti: Humanitas, 20051; - Ricketts,
Mac Linscott. Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade.
În româneşte de Virginia Stănescu şi Mihaela Gligor. Vol.1:
Copilăria şi tinereţea: 1907-1933; Vol.2: De la Bucureşti
la Lisabona. Bucureşti: Criterion Publishing, 2004. - Ţuţea,
Petre. Eseu despre Mircea Eliade. Pref.: Dumitru Stana.
Bucureşti: Ziua, 2005.
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Eliade ca autor

an

Ediţii
româneşti

1923
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1954
1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973

1
1
1
3
4
2
4
2
4
1
1
1
2
1

Ediţii
străine

Studiidespre

Ediţii
româneşti

Ediţii
străine

2

1

1
1
1

1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
4
3
1
2
3

1

În 2007, an aniversar, au apărut sau şi-au anunţat
apariţia un număr de aproximativ 13 cărţi dedicate lui
Mircea Eliade, printre care se numără câteva abordări
academice2 (exemple: Colibăşanu, Monica. Ipostaze ale
autenticităţii în operele lui Mihai Eminescu şi Mircea
Eliade. Drobeta-Turnu Severin: Irco Script, 2007;
Firescu, Maria. Căutarea sinelui în nuvelistica lui
Mircea Eliade. Slatina: Didactic Pres, 2007; Gherghina,
Felicia. Tipologia feminină în literatura lui Mircea
Eliade. Craiova: Scrisul Românesc, 2007; Macarie,
Doina. Elemente de folclor în opera literară a lui
Mircea Eliade. Bistriţa: Karuna, 2007 etc.), dar şi câteva
cărţi de analiză, cum ar fi: Oişteanu, Andrei. Religie,
politică şi mit: texte despre Mircea Eliade şi I. P.

an
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Eliade ca autor
Ediţii
Ediţii
româneşti străine

1
1
1

1
1
1
2
21
8
2
8
7
3
3
9
8
4
2
1

3
2
7
4
6
5
2
2
3
2
2
5
2
3
4
8
6
13
8
11
7
17
18
27
31
19
17
11
1
2

Studiidespre
Ediţii
Ediţii
româneşti
străine

1

2
6
2
5
4
5
7
4
4
8
11
10
6
7
9
13

1
3
1
6
2
4
3
4
3
4
4
4
4
2
4
1

Culianu. Iaşi: Polirom, 2007; Ricketts, Mac Linscott.
Mircea Eliade şi Mihail Sebastian: eseuri critice. Pref.:
Gabriel Stănescu. Bucureşti: Criterion Publishing, 2007;
- Solomovici, Teşu. Culisele divorţului dintre evrei şi
Mircea Eliade. Bucureşti: Editura Teşu, 2007 etc.
Cât priveşte editarea în străinătate, din informaţiile
de care dispunem, rezultă un număr de aproximativ 197
titluri care îl au ca autor pe Mircea Eliade, respectiv 52
de studii despre opera sa.
Începând cu anii ’40, Eliade a fost tradus în toată
lumea, de la Franţa, Italia, Portugalia, Spania, Marea
Britanie, SUA, Germania, şi până la Austria, Polonia,
Cehia, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Rusia, Lituania,
Finlanda, Norvegia, Suedia, Olanda, Grecia, Turcia, Israel,

1 În colecţiile Bibliotecii Naţionale a României se află şi versiunea originală a cărţii – Mircea Eliade: le prisonnier de
l’histoire, cu o préf. de Jaques Julliard – apărută la Paris, la editura La Découverte, în 2003, în colecţia L’Espace de l’Histoire,
precum şi lucrarea sa de doctorat, cu titlul Mircea Eliade: une biographie intelectuelle et politique. Bucureşti: Universitatea
Bucureşti, 2002. 2 vol., coordonată de prof. univ. dr. Lucian Boia (cotă BNR: V 45340).
2 Trebuie spus aici că multe dintre lucrările dedicate, după 1990, analizei operei şi personalităţii lui Mircea Eliade sunt teze de
doctorat.
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ELIADE MIRCEA.Încercarea labirintului: Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet. Bucureşti, Humanitas 2007
Édition du Rocher în
2006,
prin
editura
Humanitas în 2007, şi cu
Doina Cornea care a turnat
în
româneşte
ampla
discuţie dintre Claude
Henri Roquet şi Mircea
Eliade, referitor la opera
acestuia, la formarea sa, la
resorturile care au conturat
marile direcţii ale operei
sale, oferă publicului
românesc o carte de
excepţie, o carte formativă.
„Dar această carte este
importantă, spune Doina
Cornea în prefaţa sa din
1982, şi pentru faptul că
Mircea Eliade îşi defineşte
în ea, pe lângă metoda sa de
cercetare ca istoric al
religiilor, şi scopul acestei
cercetări,
care
este
redescoperirea spiritualităţii
arhaice şi primitive…ideea
unităţii
şi
sacralităţii
cosmosului şi a vieţii, ideea
unităţii spiritului, a libertăţii
şi creativităţii lui.”
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„Din gândirea lui
Mircea Eliade se mai
desprinde o coordonată
importantă:
rolul
paradigmatic pe care elita
culturală îl deţine – sau ar
trebui să-l deţină – în
formarea
spiritualităţii
unui popor; numai această
elită,
purtătoare
de
inteligenţă şi de tradiţie,
poate constitui modele
demne de urmat.”
Discuţia dintre cei doi
se structurează în jurul unor
capitole precum: Sensul
originilor, India esenţială,
Europa, Paris 1945, Chicago,
Istorie şi hermeneutică,
Munca istoricului, Figuri ale
imaginarului, Mitul şi scrisul.
Pentru orice cititor al
operei lui Eliade, cartea lui
Claude-Henri Rocquet se
poate adăuga unei întregi
literaturi despre opera
ştiinţifică şi chiar literară a
lui Mircea Eliade.
D. E.
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Coreea de Sud, Mexic, Brazilia, Egipt, China şi Japonia. O
parte dintre titlurile apărute în străinătate în ultimii ani se

află în colecţiile BNR3. Oferim mai jos câteva dintre
acestea:

♦ Eliade, Mircea. Autobiography. Vol. 1: Journey East, Journey
West, 1907-1937. translated by Mac L. Ricketts. Chicago: University
of Chicago Press, 1990. XI, 346 p.: il.
♦ Eliade, Mircea. Aspekty mitu (Aspects du mythe). trad. de Piotr
Mrówezynski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998. 228 p. (cota
BNR: II 455925).
♦ Eliade, Mircea. Le chamanisme et les techniques archaïques de
l’extase. [trad. din limba franceză: Ichiro Hori]. Tokyo: [s. n.], 2004.
Trad. după: Le chamanisme. Paris: Payot; 1992. (cota BNR: I 103911)
♦ Eliade, Mircea. Dziennik indyjski. Trad. Ireneusz Kania.
Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999. 207 p. Tit. orig. (lb. rom.):
Şantier (cota BNR: II 463419).
♦ Eliade, Mircea. Hádání z kamenů. Přložl : Jiř i Našinec]. Praha:
Argo, 2000. 284 p. (Kořny Edice moderních kladiků ; sv. 12). Tit.
orig. (lb. rom.): În curte la Dionis. (cota BNR: II 469262).
♦ Eliade, Mircea. Istorija very i religioznyh idej. [posleslovie,
kommentarii: V. Ja. Petruhin]. 3 vol. Moskva: Kriterion, 2001-. Tit.
orig. (franceză): Histoire des croyances et des idées religieuses. F. de
tit. paralelă în lb.: franceză şi rusă. (cota BNR: III 248575).
♦ Eliade, Mircea. Kod ciganki; Noci u Seramporeu: [fantasticǐ e
pripovedki] / Mirč Elijade; izabrala i s rumunskog prevela Mariana
Dan. Beograd: Srpska knjižvna zadruga, 1999. 104 p. (Mala
biblioteka Srpske Knjižvna Zadruge). Tit. orig. (română): La ţigănci;
Nopţi la Serampore. (cota BNR: I 100165).
♦ Eliade, Mircea. Kovář a alchymisté: [prózo]. [přložl Jindřch
Vacek]. Praha: Argo, 2000. 160 p. (Capricorn ; sv. 6). Tit. orig. (fre):
Forgerons et alchimistes. (cotă BNR: II 476131).
♦ Eliade, Mircea. Mefistofel’ i androgin / Mirč Ėliade; perevod s
francuzskogo E.V. Baevskoj, O.V. Davtjan. Sankt-Peterburg:
Aletejja, 1998. 384 p. (Mif, religija, kultura). Tit. orig. (lb. fr.):
Méphistophélès et l’androgyne. (cota BNR: I 98527).
♦ Eliade, Mircea. Mitove, s"niš i tajnstva / Mirč Eliade; prevod
Liljana Caneva. [Sofija]: Prozorec, [199-]. 256 p. (Poredica Hronika).
Tit. orig. (lb. fr.): Mythes, rêves et mystères. (cotă BNR: II 458155).
♦ Eliade, Mircea. Mity, sny i misteria / Mircea Eliade ; przełozył,
Krzysztof Kocjan. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999. 309 p. Trad. după:

Mythes, rêves et mystères. Paris: Gallimard, 1989. (cotă BNR: II 463420).
♦ Eliade, Mircea. Mystic stories: the sacred and the profane / Mircea
Eliade; translated by Ana Cartianu. New York, NY: Columbia University
Press; Bucharest: Minerva, 1992. 304 p. (cotă BNR: II 432143).
♦ Eliade, Mircea. Myten om den eviga återkomsten: Arketyper och
upprepning. översättning och efterord av Dan Shafran och Åke
Nylinder. Ludvika: Dualis, 2002. 211 p. Trad. după ed. în lb.
franceză: Le mythe de l’éternel retour: archétypes et répétition.
Paris, 1969. (cotă BNR: II 483266).
♦ Eliade, Mircea. Nuvele. [trad.: Sorin Alexandrescu, David Brend].
3 vol. Tokyo: Sakai Agency, 2003. Text în limba japoneză. (cotă
BNR: II 517454)
♦ Eliade, Mircea. Obrazi i simvoli: razmisli v”rhu magičskoreligioznata simvolika / Mirč Eliade; predgovor: ŽržDjumezil.
[Sofija]: Prozorec, [199-]. 176 p. (Poredica Hronika). Tit. orig. (lb.
fr.): Images et symboles: essais sur le symbolisme magico-religieux.
(cota BNR: II 458154).
̌ gischánovi: srovnávaci studie
♦ Eliade, Mircea. Od Zalmoxida k Cn
̌ stvich a folkloru Dácie a vychodni Evropy. [přložl] Oldrich
o nábozn
Kalfirt. Praha: Argo, 1997. 221 p. Tit. orig. (lb. fr.): De Zamolxis à
Genghis-Khan. (cota BNR: II 450386).
♦ Eliade, Mircea. Sakralnoto i profannoto / Mirč Eliade; prevod ot
frenski Georgi Angelov. Veliko T”rnovo, 1998. 160 p.; Trad. după
ed.: Le sacré et le profane. Paris: Gallimard, 1988. Bibliogr. p. 158159. (cotă BNR: II 460969).
̌ anizm"t i arhaicǐ te tehniki na ekstaza / Mirč
♦ Eliade, Mircea. Sm
Eliade; prevod ot frenski Todorka Mineva. Sofija: Lik, 1996. 568 p.
(Biblioteka Pleroma; 6). Trad. după ed.: Le chamanisme et les
techniques archaïques de l’extase. Paris: Éditions Payot, 1968. (cotă
BNR: II 451351).
♦ Eliade, Mircea. Zagadka doktora Honigbergera / Mirč Eliade;
proekt, serijnoe oformlenie i perevod s rumynskogo Anastasii
Starostinoj. Moskva: Kriterion, 2001. 176 p. Cuprinde şi: Monastyr’
v Gimalah şi Seramporskie noc.̌ Tit. orig. (română): Secretul
doctorului Honigberger; Într-o mânăstire din Himalaya; Nopţi la
Serampore. (cotă BNR : I 101241).

Cât priveşte studiile dedicate lui Mircea Eliade de către autori străini în ultimii ani, iată câteva dintre cele mai importante:
♦ Myths and symbols: studies in honor of Mircea Eliade/ ed. by
Joseph M. Kitagawa and Charles H. Long with the collaboration of
Jerald C. Brauer and Marshall G. S. Hodgson. 2nd ed. Chicago; London:
University of Chicago Press, 1971. [8], 438 p. (cotă BNR: III 254494).
♦ Mason, John R. Reading and responding to Mircea Eliade’s history
of religious ideas: the lure of the late Eliade. New York: The Edwin
Mellen Press, 1993. 121 p. Bibliogr. p. 99-107. (cota BNR: III 251119).
♦ Mutti, Claudio. Les plumes de l’archange: quatre intellectuels
roumains face à la Garde de Fer: Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Vasile Lovinescu. traduit de l’italien par Philippe
Baillet. Chabon-sur Saône, 1993. 143 p.4
♦ Cave, John D. Mircea Eliade’s vision for a new humanism. New
York: Oxford University Press, 1993. X, 218 p. Bibliografie p. 197210. (cota BNR: II 475148).
♦ Pawlak, Zdzisław. Filozoficzna interpretacja koncepcji religii
Mircei Eliadego. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 1995. 231 p. (cotă BNR: II 440903).

♦ Baeten, Elizabeth M. The magic mirror: myth’s abiding power.
Albany NY, 1996, 245 p.
♦ Rennie, Bryan S. Reconstructing Eliade: making sense of religion.
Albany: State University of New York Press, 1996. XII, 293 p.
♦ Wachtmann, Christian. Der Religionsbegriff bei Mircea Eliade.
Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 1996. XXVIII, 251 p.
♦ Breivik, Nils Olav. Mennesket og det hellige: religion og historie
i Mircea Eliades forskning. Bergen: NLA-forlaget, 1997. 283 p.
♦ Breschika, Richard. Mircea Eliade zur Einführung. Hamburg:
Junius, 1997. 215 p.
♦ Rohden, Cleide Cristina Scarlatelli. A camuflagem do sagrado e o
mundo moderno: à luz do pensamento de Mircea Eliade. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1998. 143 p.
♦ Confronto con Mircea Eliade: archetipi mitici e identità storica/
a cura di Luciano Arcella, Paola Pisi, Roberto Scagno. Milano: Jaca
Book, 1998. X, 463 p. (Di fronte e attraverso; 482. Religioni).
♦ Deprez, Stanislas. Mircea Eliade: la philosophie du sacré. Paris,

3 Precizăm că în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României se află şi un număr semnificativ de cărţi semnate de Mircea Eliade, apărute în
străinătate înainte de 1990. Multe dintre acestea au intrat prin achiziţie retrospectivă (după anul 1990). Din lipsă de spaţiu, nu vom da aici
bibliografia acestor titluri, aceasta putând fi consultată, de altfel, în Aniversări culturale pe 2007.
4 Cartea a apărut în versiune românească în 1997, la editura Metropol, cu titlul Penele Arhanghelului: intelectualii români şi Garda de Fier:
(Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, C. Noica, Vasile Lovinescu), beneficiind de o prefaţă de Philippe Baillet; traducere de Florin
Dumitrescu; ed. îngrij. şi postf. de Răzvan Codrescu. În 2001, în colecţia FID: Fapte, idei, documente, editura Vremea a publicat o altă carte
semnată de Claudio Mutti – Mircea Eliade, Legiunea şi Noua Inchiziţie. ed. îngrij., trad. şi cuv. înainte de Răzvan Codrescu), iar în 2003,
editura a publicat, de acelaşi autor, Guénon în România: Eliade, Vâlsan [Michel] Succesul lui Guénon printre români. trad. de Elena Pîrvu,
pref. de Florin Mihăilescu; cu o prefaţă deEnrico Montanari.

15

Anul Mircea Eliade

L’Harmattan, 1999. 160 p.
♦ Stolojan, Sanda. Au balcon de l’exil roumain à Paris: avec
Cioran, E. Ionesco, Mircea Eliade, Vintilă Horia…[Journal].
Montreal, Paris, 1999. 352 p.
♦ Wasserstrom, Steven M. Religion after religion: Gershom
Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1999. XII, 368 p.
♦ Changing religious worlds: the meaning and end of Mircea Eliade
/ ed. by Bryan Rennie. Albany, NY: State University of New York Press,
[2000]. XXIV, 306 p. (SUNY series, issues in the study of religion).
♦ Udam, Ingrid. Mircea Eliade kui usundiloolane. Tallinn:
Kodutrükk, 2001. 96 p.: il. Bibliogr.
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♦ Ries, Julien; Spineto, Natale. Deux explorateurs de la pensée humaine:
Georges Dumézil et Mircea Eliade. Paris, Brepols, 2003. 331 p.
♦ Laignel-Levastine, Alexandra. Cioran, Eliade, Ionesco: l’oubli
du fascisme: trois intellectuels roumains dans la tourmente du
siècle. Paris: Presses Universitaires de France, 2002. 553 p.5 (cotă
BNR: II 491977).
♦ Dubuisson, Daniel. Impostures et pseudo-science: l’oeuvre de Mircea
Eliade6. Préface d’Isac Chiva. Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires
du Septentrion, 2005. 207 p. (Savoirs mieux ; 20).
♦ Dworschak, Francis Ion. Defending Mircea Eliade: essays and polemics.
Norcross: Criterion Publishing, 2004. 284 p. (cotă BNR: II 507282).7

5 Versiunea românească – Cioran, Eliade, Ionescu: Trei intelectuali români în vâltoarea secolului. trad.din fr. de Irina Mavrodin. Bucureşti: EST Samuel
Tastet Editeur, 2004. 656 p.
6 De acelaşi autor, în anul 1995 a apărut lucrarea Mitologie del 20 secolo: Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. introd. di Cristiano Grottanelli e Vittorio
Lanternari; [trad. di Antonio Natalicchio]. Bari: Dedalo libri, [1995]. 335 p. (La scienza nuova).
7 Cartea a apărut şi în versiune românească – În apărarea lui Mircea Eliade: polemici şi comentarii. Bucureşti: Criterion Publishing, 2003. 198 p. În
dezbaterea aprinsă produsă după apariţia unor cărţi precum cele semnate de Claudio Mutti, Alexandra Laignel-Levastine, Daniel Dubuisson (deja
menţionate), pentru a nu cita aici decât autorii străini, Francis Ion Dworschak s-a implicat profund, fiind una dintre vocile pro-Eliade. Menţionăm, în acest
sens, că el a criticat, într-o serie de articole, „scamatoriile” lui Daniel Dubuisson în legătură cu probitatea intelectuală şi morală a lui M. Eliade (vezi
articolele din Jurnalul literar, Vatra, Nord literar, din perioada 2001-2004).
(material realizat de L.C.)
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Franţa şi crearea României moderne
În data de 12 iulie 2007, la sediul central al Bibliotecii Naţionale a României, din strada Ion Ghica, a avut loc
evenimentul cu tema Rolul Franţei în crearea României moderne, organizat de Biblioteca Naţională a României în
colaborare cu Liga de Cooperare Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză.
Cu acest prilej, au susţinut prelegeri academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, istoricul Georgeta Filitti, precum şi
Jean François-Peres, redactor-şef al revistei Regard.
Cu acest prilej, a fost vernisată expoziţia Francofilia în viaţa publică şi privată a României moderne – cărţi,
manuscrise şi fotografii din colecţiile Bibliotecii Naţionale a României. Seara s-a încheiat cu un scurt moment artistic
(recital instrumental şi de poezie).
Gazdă a evenimentului, doamna Elena Tîrziman, director general al Bibliotecii Naţionale a României, şi-a întâmpinat
distinşii oaspeţi prin cuvintele:
„Bonsoir! Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră aici. Este o mare onoare pentru noi să sărbătorim ziua Franţei,
să putem organiza un eveniment cultural de o asemenea anvergură la Biblioteca Naţională a României.
Biblioteca Naţională a României vernisează, cu acest prilej, expoziţia Francofilia în viaţa publică şi privată a României
moderne – cărţi, manuscrise şi fotografii din colecţiile BNR, prin intermediul căreia aducem în faţa dumneavoastră un fond
patrimonial deosebit, prin valoarea sa bibliofilă şi documentară.
Suntem onoraţi de prezenţa distinşilor noştri invitaţi, doamna Georgeta Filitti, domnul academician Constantin
Bălăceanu-Stolnici şi domnul Jean François-Peres, care au avut amabilitatea să vină în faţa dumneavoastră pentru a vă vorbi
despre istoria prieteniei româno-franceze.
Manifestarea din seara asta este, aşadar, un omagiu adus Franţei şi poporului francez de către Biblioteca Naţională a
României şi Liga Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză”.
Domnul Ion Marin Uţă, vice-preşedinte al Ligii de Cooperare Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză şi co-organizator al
evenimentului, a făcut o scurtă prezentare a activităţii şi dezideratelor acestei instituţii:
„Liga Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză a fost creată acum 17 ani şi se bucură să aibă printre membrii fondatori pe
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ion Biberi. Criticul Constantin Crişan a pus mult suflet în crearea acestei ligi.
Activităţile noastre vizează relaţiile de prietenie, culturale şi ştiinţifice dintre România şi Franţa. Facilităm schimburile
între persoanele care iubesc cele două culturi (studenţi, profesori etc.).
De-a lungul celor 17 ani, au fost deschise mai multe secţiuni: militară, medicală, de arte plastice, relaţii cu presa etc.
Secţia de traduceri a fost condusă mult timp de doamna Irina Mavrodin; în prezent, de această secţiune se ocupă doamna Paula
Romanescu.
Liga Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză are 20 de filiale în toată ţara, precum şi o filială la Paris. Printre evenimentele
organizate de noi se numără nu numai celebrarea Zilei Naţionale a Republicii Franceze, în data de 14 iulie a fiecărui an, ci şi
a celorlalte ţări francofone.
Liga Cultural-Ştiinţifică Româno-Franceză a publicat de curând o interesantă lucrare – La Roumanie vue par les
français d’autrefois, în care sunt prezentaţi toţi ambasadorii Franţei la Bucureşti, precum şi mulţi dintre francezii care au
vizitat România de-a lungul timpului”.
Redăm mai jos textul integral al alocuţiunilor susţinute de Georgeta Filitti, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici şi
Jean François-Peres:

Georgeta Filitti:
„Doamnă director, doamnelor şi domnilor, sunt foarte
onorată de invitaţia domniilor voastre, vin de fiecare dată
cu mare plăcere la Biblioteca Naţională a României şi nu vă
ascund că plăcerea mea este şi mai mare acum pentru că
suntem în situaţia să abordăm un subiect care ne e drag
tuturor. Uitându-mă în sală, constat că media de vârstă îmi
îngăduie să cred că suntem nu numai printre francofoni, ci
şi printre sinceri francofili, pentru că la noi, după revoluţie,
s-a produs o mică modificare – toată lumea a rămas teoretic
francofilă, dar în realitate a trecut, aş zice că aproape cu
violenţă, spre anglomanie… Cred însă că este cazul să ne
întoarcem la vechile, statornicele şi plinele de greutate
valori româno-franceze.
Mi-e greu să spun când începe influenţa franceză pe
pământul românesc. Probabil că acest moment se află undeva
în preajma momentului izbucnirii Revoluţiei franceze, dat

fiind că, imediat după extraordinarele evenimente de la Paris,
Bucureştiul vibrează în asemenea măsură, încât un istoric bine
cunoscut de domniile voastre, Ionescu-Gion (căruia cineva
prezent în seara aceasta în sală i-a editat, de curând, foarte
frumos opera) avea să spună că „la Paris se suferă de guturai
şi la Bucureşti lumea strănută”! Este vorba de o influenţă
multiplă, exprimată prin activitatea secretarilor francezi ai
domnilor fanarioţi, prin prezenţa a numeroşi negustori, emisari
de toate culorile politice, inclusiv revoluţionari, prin prezenţa
emigranţilor etc. Aşa se face că la Bucureşti, la Iaşi, lumea
cânta La Marseillaise, La Carmagnole, chiar dacă, în multe
cazuri (şi lucrul acesta îl datorăm lui Rigas Velestinles)
versurile nu erau nici franţuzeşti, nici româneşti, ci într-un
idiom adaptat realităţilor româneşti.
Am vrut să fac această scurtă introducere pentru că –
nu vă ascund – sunt o filo-fanariotă. Fanarioţilor le datorăm
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foarte mult din acest aport, din această influenţă franceză în
spaţiul românesc. Revoluţia şi proclamarea Republicii au
fost evenimente care au avut, după cum ştim, şi părţi
sângeroase, iar românii au avut un moment de reţinere, de
spaimă, când au aflat ce s-a întâmplat în Franţa în timpul
terorii. În schimb, au fost fascinaţi de Napoleon Bonaparte.
Puţine sunt personajele din afara spaţiului românesc care sau bucurat de atâta preţuire, aş zice chiar de veneraţie, din
partea românilor ca Napoleon. Mulţi oameni ţineau
portretul lui Napoleon pe perete. Am publicat de curând o
antologie de documente care privesc istoria notariatului din
spaţiul românesc. Printre acestea, se numără şi un act
notarial din anul 1283, scos la iveală de istoricul Gheorghe
Brătianu. Notarul este nimeni altul decât un strămoş al lui
Napoleon Bonaparte! Există, prin urmare, legături
îndelungate între români şi francezi, legături care ne dau
dreptul să ne numim sora mai mică a Franţei.
Lucrurile prind şi mai mult contur în prima jumătate a
secolului XIX. Fie că ne place, fie că nu, ruşii au contribuit
foarte mult la francofilia noastră. Repetatele ocupaţii ruseşti
au favorizat şi ele, după aportul domniilor fanariote,
pătrunderea în spaţiul românesc a culturii franceze. Cum se
explică acest lucru? În primul rând, ruşii aveau nevoie de o
limbă prin intermediul căreia să poată dialoga cu populaţia
temporar aservită, or, pentru noi, la acel moment, rusa era
mai inaccesibilă decât franceza. Mai mult chiar, ruşii aveau
nevoie să realizeze unele adaptări legislative şi, după se ştie,
au apelat pentru acest lucru la legislaţia franceză. Mulţi
dintre ofiţerii ruşi, pe lângă faptul că erau buni vorbitori de
franceză, se doreau şi liberali, iar, la acel moment, în Europa
a fi liberal însemna a fi francofil. Francezii erau prin
definiţie liberali şi reprezentau un model intelectual pentru
toţi europenii. Aşa se explică de ce, începând din al 2-lea şi
al 3-lea deceniu al secolului XIX, se produce acea mişcare
la nivelul elitelor româneşti – mulţi tineri pleacă să-şi facă
studiile în Franţa. Este vorba de toată generaţia de la 1848,
generaţie care participă la evenimentele revoluţionare din
Paris şi care se întoarce în ţară pentru a iniţia şi aici lucruri
extraordinare. Toţi aceşti tineri erau îmbibaţi cu spirit

francez. Domnul academician Bălăceanu-Stolnici, aici de
faţă, are un înaintaş care şi-a făcut studiile la Liceul Louis
Le Grande din Paris şi care a rămas francofil toată viaţa,
astfel încât în 1909, la bătrâneţe, îşi scria memoriile în limba
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franceză. Acest document constituie manuscrisul nr. 1 al
Bibliotecii Academiei Române. Fără să am ca legătură cu
Franţa decât acea imensă admiraţie pe care o au toţi românii,
am avut privilegiul să public acest manuscris în versiune
românească. Este un manuscris foarte interesant.
Revoluţia de la 1848 a fost, în fapt, o transpunere în
spaţiul românesc a principiilor liberalismului, a principiilor
democratice franceze. Influenţa franceză, vizibilă pe
multiple planuri, va continua de-a lungul întregului secol
XIX. Ceea ce francezii numesc la belle époque s-a
manifestat plenar şi în spaţiul românesc – în limba vorbită
de protipendadă (a nu şti franţuzeşte era o excludere din
start din societate), în corespondenţă, în întreaga viaţă
cotidiană (maniere, îmbrăcăminte, fel de a gândi etc.). În
cele mai multe cazuri, hârtia de scrisori era comandată
direct de la Paris. După cum o dovedesc şi fondurile noastre
documentare, de exemplu fondurile Bibliotecii Naţionale a
României, din care provin şi piesele prezente în expoziţia
deschisă astăzi aici, cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii
Franceze, aproape două treimi din aceste documente sunt
redactate în limba franceză, privesc diverse relaţii cu Franţa,
încât te poţi întreba: unde te afli? la Bucureşti sau la Paris?!
Această trăire după ora Parisului ne-a marcat în
asemenea măsură încât, atunci când Franţa a fost învinsă în
războiul franco-prusac, la Bucureşti s-a întâmplat ceva ce
nu ne stătea chiar în fire: bucureştenii, indignaţi de
atitudinea diplomaţilor prusaci care-şi sărbătoreau
triumful, s-au revoltat şi au spart geamurile de la Capşa.
Probabil că lucrurile s-ar fi terminat urât dacă nu
interveneau autorităţile. Datoram atât de mult Franţei încât,
în 1870, nu puteam accepta ca la Bucureşti cineva să-i
sărbătorească înfrângerea! Interesant de observat că
momentul a fost un prilej pentru români de a-i transmite
principelui Carol (care, desigur, avea şi rădăcini franceze şi
care deja se dovedise a fi un om extraordinar) că îl vor iubi
numai dacă şi va şti să iubească Franţa…
Acest filogalicism al nostru – la nivelul tuturor straturilor
sociale, nu numai la nivelul elitelor – trebuie să fi contribuit
foarte mult în decizia privind poziţia noastră în primul război
mondial. A merge cu puterile Antantei era în firea lucrurilor. În
fondurile documentare ale Bibliotecii Naţionale a României se
păstrează scrisori dramatice. Una dintre acestea, pe care am
publicat-o, este a unui belgian care se adresează unui român,
spunându-i: În sfârşit, frate, sunteţi cu noi! Îţi scriu din
tranşee; mă bucur nespus că aţi făcut alegerea bună…
Evenimentele din timpul primului război mondial sunt
încă o dovadă că, în ceea ce priveşte relaţia noastră cu Franţa,
nu era vorba de o influenţă abstractă, de o admiraţie de la
distanţă, ci de lucruri concrete. Ajutorul pe care l-am primit
din partea Franţei în timpul primului război mondial a fost
hotărâtor, vorbim aici de misiunea militară condusă de
generalul Berthelot, de medicii francezi care au îngrijit răniţii,
de soldaţii şi ofiţerii francezi care au murit ca eroi, dovadă şi
numele unora dintre străzile din cartierul Cotroceni…
Toate aceste elemente însumate ne fac să ne socotim, cum
spuneam şi la început, sora mai mică a Franţei. Sigur că au
existat şi rezerve în legătura cu relaţiile româno-franceze. S-a
spus, de pildă, că dacă la izbucnirea celui de al II-lea război
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mondial am ales „barca” greşită, aceea care avea să „ia apă” şi
să se scufunde, lucrul acesta s-a întâmplat, în final, şi din cauza
ne-materializării garanţiilor oferite de Franţa. Dar să nu uităm
că, la acel moment, Franţa însăşi era „cu apa la gură”…
În ciuda globalizării de care se vorbeşte din ce în ce mai
mult în zilele noastre şi în ciuda acestei anglofilii, care ţine

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici1:
„Atunci când vorbim despre începuturile relaţiilor
dintre Franţa şi România, putem să ne întoarcem foarte mult
în trecut. În secolul XIV, ţările române au fost confruntate
cu o situaţie dramatică, din cauza atacului primelor mari
armate otomane. La acea epocă, domnitorul Mircea cel
Bătrân a solicitat ajutorul Occidentului. Şi, pentru prima
dată, un detaşament de cavaleri din mari familii de nobili,
condus de ducele de Jean de Nevers, şi-a făcut apariţia pe
teritoriul nostru şi a încercat să ne ajute în această
confruntare militară. Din păcate, cavaleria franceză a fost
depăşită din punct de vedere tehnic. Ceea ce s-a petrecut la
Nicopole avea să se petreacă peste câteva decenii şi la
Agincourt. Marea cavalerie franceză, care folosea cai
împlătoşaţi şi armuri grele, a căzut în capcana unei cavalerii
uşoare. Acesta a fost primul nostru contact cu Franţa.
Mai târziu, în timpul Renaşterii, Franţa aflată sub
domnia lui François I a fost interesată nu neapărat de noi, dar
de acest teritoriu (care îi asigura Imperiului Otoman o
anumită stabilitate politică şi militară) dat fiind că se aliase
cu Soliman Magnificul în lupta împotriva Imperiului
German. Ulterior, odată cu începutul declinului Imperiului
Otoman, după asediul Vienei, pătrunderea austriecilor în
această regiune, la sfârşitul secolului XVII, a deranjat foarte
mult puterea politică de la Versailles. Ludovic al XIV-lea nu
numai că a trimis un ambasador la Constantinopole, dar a
făcut să eşueze ofensiva austriacă. Astfel, se poate spune că,
într-un fel, datorită poziţiei Franţei, noi am continuat să ne
ducem existenţa sub influenţa Imperiului Otoman.
Aşa cum spunea şi doamna Filitti, Revoluţia franceză
a fost poate momentul pozitiv cel mai important al relaţiilor
noastre cu Franţa. Numeroşi membri ai nobilimii franceze
au venit aici ca refugiaţi politici, mulţi dintre aceştia au fost
angajaţi ca profesori particulari, ca secretari etc. În felul
acesta, limba franceză a pătruns masiv. Mai târziu, au sosit
aici şi refugiaţi din marea armată. Şi azi există în România
familii cu nume franţuzeşti. Eu, de pildă, aveam în şcoală
un coleg pe care îl chema Napoleon…
Venirea francezilor a generat o situaţie puţin paradoxală.
Deşi eram mult mai apropiaţi de Imperiul German, cu care
aveam relaţii economice mult mai intense decât cu Franţa,
aflată geografic prea departe, influenţa franceză a fost masivă
începând cu secolul XIX. Cât priveşte influenţa ofiţerilor ruşi,
de care pomenea şi antevorbitoarea mea, aceasta s-a
manifestat nu doar prin răspândirea limbii franceze, ci şi prin
alte lucruri care sunt în general neglijate. Un exemplu este
moda franţuzească. La noi, tradiţia era ca să se poarte haine
lungi, mantouri, ca urmare a unei influenţei bizantine filtrate
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într-o mare măsură de modă, relaţiile româno-franceze sunt
indestructibile, fac parte din fibra noastră sufletească şi ele
vor dăinui chiar şi în Europa unită, atâta vreme cât la Dunărea
de Jos – despre care Talleyrand spunea că este centrul de
greutate al Europei – vor exista Bucureştii şi, undeva la vest,
va exista un oraş al cărui simbol este turnul Eiffel.”
de Constantinopol. Spre sfârşitul secolului XVIII şi începutul
secolului XIX, soţiile boierilor adoptă din ce în ce mai mult
rochiile franţuzeşti. Boierii rămân însă multă vreme
conservatori şi din cauză că ţinuta vestimentară masculină
avea o semnificaţie politică. În cartea lui Ionescu-Gion,
amintită aici, se mai vorbea de un lucru important: pătrunderea
bucătăriei franţuzeşti. Există acolo fragmente absolut
încântătoare care descriu discuţii între boierii contrariaţi de ce-ar
putea fi bun în această bucătărie franţuzească…
Toţi acei fii de boieri, care ar fi trebuit să fie conservatori,
să păstreze tradiţiile, ajunşi Paris, au fost atraşi de mişcarea
masonică şi de ideile liberale. La revenirea în ţară, au
determinat acea mutaţie caracteristică secolului XIX, ce a
făcut ca nobilimea să fie în final eliminată. Doar că, datorită
Franţei, această eliminare s-a făcut în mod neviolent şi mai
ales s-a făcut de sus în jos, adică nu burghezia a luat puterea,
ci aristocraţii au fost cei care au cedat-o. Aceasta este o foarte
interesantă contribuţie a culturii franceze.
Atunci când vorbim de aportul Franţei, nu trebuie să
uităm de contribuţia lui Napoleon al III-lea la formarea
României moderne. Acest mare împărat nu e apreciat aşa
cum se cuvine la noi în ţară, deoarece oamenii de dreapta lau acuzat de fapte de stânga, iar cei de stânga l-au
considerat de dreapta… Mai ales prin atitudinea sa în
timpul războiului din Crimeea, apoi în timpul Conferinţei
de la Paris, Napoleon al III-lea a fost părintele României
moderne. Datorită lui am avut primul mare Parlament,
Divanul ad-hoc, datorită lui clasa noastră politică s-a
orientat către o democraţie europeană în stilul secolului
XIX, datorită lui s-a realizat Unirea Principatelor Române,
datorită lui am avut dinastie, pentru că dinastia de

1 Domnul academician Bălăceanu-Stolnici şi-a ţinut discursul într-o frumoasă limbă franceză. Dat fiind că publicaţia noastră nu
poate avea caracteristicile unui document multimedia, pentru bucuria de a ne împărtăşi din această frumoasă frazare, ne
mulţumim doar cu reproducerea discursului în limba română. (nota red.)
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Hohenzollern nu a fost aleasă de un german, ci de împărat
(de către sora sa, Mme Cornu, şi de către un strămoş al meu
care la vremea aceea era ambasador, ministru
plenipotenţiar al Principatelor Române la Paris).
Nu trebuie uitat apoi rolul covârşitor al literaturii
franceze, care a dezvoltat în conştiinţa colectivă a poporului
român arhetipuri ale culturii occidentale. Chiar şi literatura
politică a lăsat urme adânci. Lectura unui Fourier, unul dintre
primii mari socialişti utopici, a avut efecte concrete la noi –
falansterul a fost creat sub presiunea Franţei…
Foarte mulţi dintre intelectualii români s-au format în
Franţa. Până la cel de-al doilea război mondial, medicina
românească a fost practic o variantă a celei franceze. Toţi
profesorii aveau studiile făcute în Franţa; toţi profesorii mei au
păstrat relaţii strânse cu şcoala franceză. Când am ajuns la Paris şi
am spus că am fost elevul lui X sau lui Y, mi se răspundea
frecvent: „a fost colegul nostru, s-a format aici!”. Ca studenţi,
învăţam după cărţi şi tratate de medicină franţuzeşti. Abia ulterior
s-a făcut simţită influenţa cărţilor germane şi a celor englezeşti.
Lucrurile s-au schimbat în timp, dar şcoala românească de
medicină este, în primul rând, un produs al şcolii de medicină
franceze. Chiar şi în nomenclatorul de boli, în terminologia
medicală utilizăm şi astăzi masiv cuvinte franţuzeşti.
Pentru că am ajuns la capitolul „cuvinte”, trebuie spus
că unul dintre cele mai interesante aspecte ale influenţei
franceze se poate constata făcând o statistică a cuvintelor
franţuzeşti care se găsesc în limba română. Începând cu a
doua jumătate a secolului XIX, acestea au pătruns treptat în
limbă, devenind astăzi cuvinte pe care tinerii le consideră
neaoşe. Unele dintre acestea au fost deformate, pentru că
aici intervin legile lingvistice, iar astăzi sunt o parte
importantă a tezaurului limbii noastre.
În ceea ce priveşte poziţia noastră sentimentală faţă de
Franţa, examenul a fost cel pe care a trebuit să-l trecem la
începutul primului război mondial. După cum ştiţi, eram
angajaţi din punct de vedere politic, prin tratate, de partea
Germaniei – regele era german, îşi dăduse cuvântul să
participe cu trupe, în eventualitatea unui conflict, de partea

Puterilor Centrale, dar iată că poporul, oamenii simpli de pe
stradă, intelectualii şi politicienii i-au forţat mâna, obţinând
mai întâi neutralitatea şi apoi, după doi ani, participarea
noastră directă la război. Contribuţia noastră a fost destul de
interesantă, nu prin victoriile sau prin înfrângerile pe care le-am
avut, ci datorită felului în care am mobilizat părţi importante
ale forţelor armate germane – trupele generalului von
Mackensen, ale generalului von Falkenhayn, care au plecat de
pe frontul de vest şi au venit aici, degajând puţin frontul şi
decongestionând situaţia după războiul tranşeelor din Franţa.
Echipa generalului Berthelot – care a fost bun prieten cu tatăl
meu – şi-a făcut datoria. Graţie alianţei noastre cu Franţa,
graţie faptului că Aliaţii au câştigat, am putut realiza România
Mare. Crearea României Mari nu a fost atât urmarea unui
demers militar, cât cea a unui demers diplomatic, desfăşurat la
Versailles sub patronajul Franţei. Poincaré, un mare prieten al
României, Clemenceau, care era mai puţin un prieten al
României (la un moment dat, acesta a avut o intervenţie în care
ar fi spus: „ Ei, România! în acest moment mă interesează mai
puţin decât prostata mea”; legat de această replică, trebuie
spus că marele om politic a făcut războiul fiind bolnav de
prostată), mulţi alţi diplomaţi şi oameni politici francezi au
contribuit la realizarea României Mari.
La începutul celui de-al doilea război mondial, deşi nu va putea
rezista presiunii militare germane, Franţa va rezista prin cultură, prin
acţiunile Rezistenţei, cea care a făcut tot ceea ce era posibil pentru a
păstra prestigiul, originalitatea şi mândria acestei mari culturi
europene. După terminarea războiului, De Gaulle a fost primul şef de
stat occidental care a venit la Bucureşti, susţinând România într-un
moment în care politica noastră devenise discutabilă.
Să observăm, aşadar, că ajutorul Franţei s-a perpetuat
până în secolul XX şi sperăm că, în noul context al Uniunii
Europene, această relaţie de prietenie va continua să existe şi
să modereze presiunea anglo-saxonă care, pentru noi,
românii, e puţin mai greu de digerat.
Mă bucur, aşadar, că am putut spune aici aceste câteva
gânduri, deoarece constat că noua generaţie uită cât de
multe datorăm Franţei”.

Jean François-Peres
„Sunt foarte emoţionat de această extraordinară
demonstraţie de limbă franceză… domnul BălăceanuStolnici vorbeşte o franceză extrem de pură şi de elegantă,
astfel că e de datoria mea să mă adresez dumneavoastră în
limba română… Sunt emoţionat şi pentru că mă aflu în
seara aceasta la Biblioteca Naţională a României al cărei
sediu a fost proiectat, dacă nu mă înşel, de arhitectul Ştefan
Burcuş. Eu locuiesc în Bucureşti pe strada Ştefan Burcuş,
aşadar, mă simt aici ca acasă… Arhitectura acestei clădiri
este remarcabilă.
Nu am cunoştinţe atât de solide de istorie, de multe ori
mă simt jenat, atunci când vorbesc cu români, să descopăr că
ştiu mai multe lucruri despre istoria Franţei decât noi! Din
acest motiv, nu o să vorbesc despre istoria noastră sau despre
relaţiile dintre Franţa şi România, care sunt foarte interesante
şi pe care mi-am propus să le studiez cât mai mult, ci despre
impresiile mele de trăitor în România. Timp de doi ani, în
anii ’90, am fost profesor la Facultatea de Ziaristică din

Bucureşti şi am avut ocazia să învăţ destul de bine limba
română. Un avantaj în a fi francez este acela că atunci când
greşesc, acest lucru e considerat elegant! Am revenit în
România acum aproape un an şi jumătate pentru a mă ocupa
de revista Regard. Numărul special din iulie, la care am
lucrat foarte mult, este dedicat francofoniei. Domnul Stolnici
a vorbit aici despre familii franceze care au venit în România
în secolul XIX – în revista noastră publicăm un articol despre
familia Saligny. Francezii care merg cu trenul sau cu maşina
la Constanţa au surpriza să treacă, la un moment dat, peste un
pod construit de Saligny… Pe când un pod Popescu la
Marseille sau la Lyon?!
Vă mărturisesc din tot sufletul că aici, în această ţară
care a devenit a doua mea ţară (sunt căsătorit cu o româncă),
mă simt aproape ca acasă. În orice caz, nu simt deloc că aş fi
în străinătate. Sunt aici foarte multe dovezi ale unui trecut
comun. Multe dintre aceste dovezi ţin de estetică, or, pentru
francezi, după cum ştiţi, estetica e foarte importantă…
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Atunci când avem oaspeţi francezi care sunt pentru prima
dată în România şi ieşim la o plimbare prin Bucureşti,
aceştia sunt încântaţi şi surprinşi să descopere numeroase
clădiri – restaurante, hoteluri etc. – a căror arhitectură este
influenţată de cea franceză. Sunt mândru că sunt francez,
dar cred, în acelaşi timp, şi că, în ceea ce priveşte
arhitectura, artele în general, aveţi o puternică identitate.
Numărul francezilor care au venit să locuiască în
România a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 1995
erau aproape 1.000, astăzi numărul oficial este 2.500.
Neoficial, sunt cam 5.000 de francezi în toată ţara.
Din păcate, istoria relaţiilor româno-franceze nu este
prea cunoscută în Franţa. Sper că, acum, după intrarea
României în Uniunea Europeană, se vor face mai multe
eforturi pentru această cunoaştere reciprocă. Până acum
câtva timp, în Franţa se putea auzi frecvent un discurs
extrem de pesimist privind francofonia. Se spunea că din
ce în ce mai puţini oameni vorbesc franţuzeşte, că
francofonia este o cauză pierdută, dat fiind că limba
engleză câştigă peste tot etc. Nu cred că este adevărat.
Desigur, franceza este o limbă foarte frumoasă, foarte
elegantă, dar trebuie să fim deschişi spre lume. Din acest
motiv m-am străduit să învăţ cât mai corect limba română,
lucru care n-a fost deloc uşor, pentru că una este româna
vorbită în cărţi şi alta cea vorbită pe stradă. Ca reporter, am
avut prilejul, timp de mai mulţi ani, să călătoresc prin toată
lumea şi trebuie să vă spun că nicăieri ca în România
lumea nu vorbeşte atât de bine limbi străine, şi mă refer nu
numai la limba franceză.

Revenind la problema francofoniei, este adevărat că la
începutul anilor ’90 am pierdut ceva teren, dar politica
ambiţioasă din ultimii ani a dat deja primele roade. Un bun
exemplu sunt liceele bilingve şi faptul că se poate susţine
bacalaureatul şi în limba franceză. Încet-încet, relaţiile
româno-franceze se redresează, chiar dacă nu vom reuşi
poate să revenim la situaţia din perioada interbelică, o
perioadă extraordinar de interesantă pentru noi toţi. Am
terminat recent de citit un roman al lui Camil Petrescu –
Patul lui Procust. M-am străduit să-l citesc în română.
Trebuie să recunosc că perioada interbelică a fost epoca de
glorie pentru relaţia noastră, dar, chiar dacă nu mai putem
atinge acel nivel, putem recupera un nivel lingvistic,
cultural şi interpersonal mulţumitor. Vă mulţumesc”.

Francofilia în viaţa publică şi privată a României moderne
Cărţi şi manuscrise din colecţiile BNR
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Giraldon. Paris, 1895
♦ BRĂTIANU, Ion C. Mémoire sur l’Empire d’Autriche dans la
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diplomate. [s.l.], 1874 – CS XIX/ II 612
♦ DURUY, Victor. De Paris à Bucarest. Paris, 1864 – CS XIX/ I 209
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♦ ŞUŢU, Mihail. Étude sur les monnaies impériales romaines:
extrait de la Revue Numismatique 1898-1899. Paris, 1899. – CS
XIX/ III 453
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MANUSCRISE:
♦ Alecsandri, Iancu către Ludovic Steege, 1866 oct. 17, ms. 5080
♦ Alecsandri, Vasile către Steriadi, Mirceşti, 1874 apr. 6, ms. 3959
♦ Arion, C. către Natalia Arion, Roman, 1911 febr. 19, ms. 5040
♦ Berge, Jules către George Bibescu, Paris, 1881 oct. 1, ms. 13486
♦ Bibescu, G. către C. Istrati, 1890, ms. 13129
♦ Bibescu, G. către C. Istrati, 1899 iun. 24, ms. 13130
♦ Bibescu, G. către C. Istrati, 1899 dec. 1, ms. 13138
♦ Bibescu, Martha către Ch. A. Cantacuzène, Mogoşoaia, 1912
sept. 11, ms. 3518
♦ Bogdan Leon Em. către Al. Marghiloman, Piatra Neamţ, 1911
ian. 20, ms. 5061
♦ Caraman-Chimay, conte de către Valentina Bibescu, Chimay,
1879 iul. 1, ms. 9819
♦ Chonanet, Labée către Valentina Bibescu, Manars, 1894 febr. 12,
ms. 13454
♦ Cladoveanu, M. către Al. Marghiloman, Bucureşti, 1891 iul. 28,
ms. 2422
♦ Dallois, Felix către Al. Marghiloman, Galaţi, 1911 nov. 13 ms.
5060
♦ Détroyat, Léonce către Georges Bibescu, Mexico, 1866 mart. 29,
ms. 9830
♦ Devaldes Manuel către Panait Muşoiu, Paris, 1913 sept, 24, ms. 124
♦ Dimitrescu Lefter, Emil către Al. Marghiloman, 1892 febr. 25,
ms. 2395
♦ Gaulis, Georges către Al. Marghiloman, 1911 mart. 2, ms. 5059
♦ Gide, Charles către Mihai Seulescu, Montpellier, 1895 apr. 5, ms.
12928
♦ Grave, Jean către Panait Muşoiu, Paris, 1913 noe. 13, ms. 127
♦ Hinna, Al. C. către Al. Marghiloman, 1892 febr. 12, ms. 2326
♦ Istrati, V. către C. Istrati, 1875 mart., ms. 13090
♦ Istrati, V. către C. Istrati, Paris, 1876 febr. 19, ms. 13033
♦ Kattarggi, Emma către Alecsandri, Madris, 1883 ian. 17, ms. 5085
♦ Lahovary, Al. către Al. Marghiloman, 1911 mart. 8, ms. 5057
♦ Lahovary, Al. către Alecsandri, 1890 iul. 3-15, ms. 5084
♦ Laudet, Fernand către Ch. A. Cantacuzène, Paris, 1911 febr., ms. 3437
♦ Leclair (journal conservateur quotidien) către Alexandru
Marghiloman, Bucureşti, 1911 mar. 17-30, ms. 5056
♦ Legrand, Emile către A. D. Xenopol, 1877 dec. 10
♦ Leroy-Beaulieu, Paul către A.D. Xenopol, Paris, 1899 iun. 4
♦ Leudariot, Felicien către Ch. A. Cantacuzène, 1913 nov. 19, ms. 9372
♦ Massis, Henri către Al. Marghiloman, Paris, 1911 mar. 5, ms. 5058
♦ Mérimée, Prosper către Vasile Alecsandri, 1855 sept. 23, ms. 5082
♦ Millian, Claudia către Ch. A Cantacuzène, Bucureşti, 1912,
ms. 3478
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♦ Negruzzi, Iacob către Duiliu Zamfirescu, 1893 sept. 1, ms. 12357
♦ Odobescu, Al. către Saşa Odobescu, Bucureşti, 1888 apr. 25, ms.
3940
♦ Olivier, Louis, directeur de Revue générale des Sciences către Al.
D. Xenopol, Paris, 1910 mart. 8
♦ Pallady, Th. către părinţi, 1890 ian. 1
♦ Perticari către prinţesa Maria, Brownsea Island, Dorset, Anglia,
1944, ms. 461
♦ Perticari către prinţesa Maria, Dorset, 1910-1911, ms. 461
♦ Picot, Emile către A. D. Xenopol, 1881, Aix Les Bains, iunie 18
♦ Principesa de Chimay către Valentina Caraman-Chimay, 1853,
ms, 13347
♦ Riquetti, Marie Henriette către Georges Bibescu, 1870 oct., ms.
13493
♦ Riquetti, Marie Henriette către Georges Bibescu, 1870 nov. 11,
ms. 13492
♦ Rosetti-Bălănescu, P. către Al. Marghiloman, 1911 ian. 20,
ms. 5062
♦ Sakellary către Al. Marghiloman, Bucureşti, 1894 apr. 27,
ms. 2506
♦ Sebastian, Maria C. către Al. Marghiloman, 1899 iun. 14, ms.
2382
♦ Société Internationale des électriciens către Al. Marghiloman,
1892 apr. 9, ms. 2512
♦ Steege, Ludovic către Maria Greceanu, Iaşi, apr. 20, ms. 1865
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Gmunden, 1899 aug. 26, ms. 13123
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, 1901 ian. 8, ms. 13125
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, 1904 aug., ms. 13119
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Viena, 1904 noe. 27, ms. 13108
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Viena, 1904 dec. 21, ms. 13114
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Viena, 1905 ian. 11, ms. 13113
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Paris, 1905 mart. 16, ms. 13112
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Viena, 1906 febr. 21, ms. 13110
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Paris, 1906 apr. 11, ms. 13103
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, Karlsbad, 1906 iul., ms. 13 106
♦ Stirbey, D. către C. Istrati, 1907, ms. 13 117
♦ Sturdza, Mihail către George Micali, 1877 febr 6, ms. 3783
♦ Ştirbey, B. Al. către C. Istrati, 1888 dec. 30, ms. 13072
♦ Van der Geyn, J. către A. D. Xenopol, Louvain, 1885 sept., ms. 12121
♦ Văcărescu, I. către C. Istrati, 1902 mai 18, ms. 13067
♦ Vlahutzi, J către Grigore Vlădoianu, Brăila, 1849 nov. 7, ms. 2697
♦ Vlădoianu, Veronica către Gr. Vlădoianu, 1843 dec. 10, ms. 2697
♦ Zamfirescu, Duiliu către Henriette Zamfirescu, 1892, ms. 12397
♦ Zisly, Henri către Panait Muşoiu, Paris, 1913 nov. 13, ms. 126

Dana-Silvia Ţilică

Macedonski, Alexandru. Bronzes: vers. Préface par Mr. Alex. Bogdan-Piteşti.
Bucarest: l’Imprimeria Populară, 1897, 304 p.
Acest volum prezintă pe pagina de gardă autograful şi portretul autorului, în
medalion, executat de artistul J. Weissman. În tipografia lui M.I. Şerban au fost imprimate
două tiraje: unul pe hârtie obişnuită, altul de lux, pe hârtie cartonată, în tiraj limitat.
În Colecţiile Speciale ale BNR, există patru exemplare, câte două din fiecare
tiraj. Pe două din cele patru, cu legatură comandată în marochin grena şi pânză
imprimată, observăm în manuscris dedicaţia autorului către poetul amic Al.
Obedenaru (colaborator la Literatorul) şi ştampila cu numele autorului în tuş.
Marilena Popescu – Colecţii Speciale, BNR
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Testamentul la români
În data de 20 iunie 2007, la Muzeul Ţăranului Român a avut loc lansarea antologiei Testamente, îngrijită şi prefaţată de
Georgeta Filitti şi editată de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. La eveniment a participat şi academicianul
Constantin Bălăceanu-Stolnici, care a ţinut o alocuţiune.
Antologia reuneşte 57 de acte testamentare încheiate pe teritoriul României sau de către români. Cel mai vechi document
este Testamentul lui Zotu Ţigarà (spătar şi ginere al domnitorului Petru Şchiopul), încheiat în 2 aprilie 1599, la Veneţia, unde
se afla „supus infirmităţii”. Notar este veneţianul Andrea di Ercoli. Textul a fost publicat de N. Iorga în 1926, în studiul Foia de
zestre a unei domniţe moldovene din 1587 şi exilul veneţian al familiei sale. Ultimul document inclus în volum este din 7 iulie
1917: Testamentul lui Alexandru Iliescu, proprietar şi deputat din Slatina, care lasă, în lipsă de rude descendente, toată averea
mobilă şi imobilă legatarului unic Constantin I.C. Brătianu, directorul Creditului Financiar Rural, cu obligaţia să se îngrijească
de dotarea mai multor aşezăminte culturale şi şcolare.
În prefaţa intitulată O imagine a societăţii, istoricul Georgeta Filitti identifică o serie de trăsături ale retoricii testamentare
româneşti, pornind de la premisa că: „De la capete încoronate la umili preoţi de ţară, de la femei sărăcite prin tranzacţii
nesăbuite, ajunse în pragul sinuciderii, până la negustori faliţi a căror avere şi-o convertesc în sfaturi retorice, transmise cu
inutilă prodigalitate urmaşilor, lumea înţelege să-şi precizeze atitudinea faţă de avut.” (p. 19)
Mai toţi testamentorii naturalizaţi aici – greci, bulgari, evrei etc. – se gândesc la ţara de obârşie, la neamul din care se
trag. Din textul acestor documente, se desprinde o Românie-mozaic de proprietăţi mari, rentabile, bine administrate, ale
căror beneficii iau uneori calea străinătăţii, după cum observă autoarea. Dacă soţul testamentor îşi arată grija, solicitudinea
faţă de cel supravieţuitor, preoţii au mai toţi în vedere construirea de fundaţii, aşezăminte care să le perpetueze numele, dar
care să şi contribuie la binele obştesc. Şi oamenii bogaţi dau dispoziţii pentru înfiinţarea de şcoli, biblioteci, parcuri,
pinacoteci, spitale, grădini botanice etc. În cele mai multe cazuri, cel care îşi întocmeşte un testament se roagă
Atotputernicului să fie iertat. Însă unii „reduc întregul testament la recomandări privind numărul de lumânări şi colive
datorate de urmaşi vreme de 7 ani” (p. 20). Iordan Guţulescu, de pildă, „domiciliat în Bucureşti, strada Popa Soare No.
41”1, vorbeşte în testamentul încheiat în 17 iunie 1910 despre obligaţiile pe care le avea fiul său: peste partea de moştenire
care i se cuvenea, i se încredinţa un legat de 23.700 de lei pentru parastase şi pomeni (pentru cea de 7 ani – 80 de kg. peşte
bun, „meritând şi 25 lei kg.”, 80 de pâini, zarzavat, orez, untdelemn de 25 de lei, 60 litri de vin şi 10 litri de ţuică), „candelă
neadormită”, sicriu de aramă încuiat de preot etc.!
Citind printre rânduri, putem afla despre copii nesăţioşi care-şi silesc părinţii să le cedeze averea înainte de moarte, despre
soţii cărora soţul le promitea o parte din moştenire, numai să nu fugă cu altul, despre fete de stirpe boierească excluse de la
moştenire pentru că s-au măritat cu ţărani.
Antologia cuprinde, pe lângă o serie de testamente publicate anterior de istorici precum N. Iorga, Ion Chiţimia, Stela Toma,
ing. Emanoil Em. Săvoiu, Ioan Antonovici, Ion C. Filitti, Jean Kalindero, şi câteva depistate de autoare în colecţiile Bibliotecii
Naţionale a României şi ale Bibliotecii Academiei Române.
În Fondul Saint-Georges aflat la Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României figurează şapte testamente: Testamentul Mariei văduva lui Gheorghe Giolea din Cernat [prima jumătate a sec. XIX]. În: Varia CCCXXXIX, copie, mss.
în chirilică; - Testamentul lui Radu Cicei, 5 ianuarie 1834. În: Varia CCCXL, mss. în chirilică; - Testamentul lui Cotoman
[probabil jud. Vaslui], 18 martie 1850. În: Varia CCCXXXIX, mss. în chirilică; - Diată – Dumitru Cristoloveanu, 14
septembrie 1854. În: Varia CCCXXXIX, mss. în chirilică; - Testamentul lui
Iuon Lazăr şi al Anei Iuon Lazăr, 21 decembrie 1863. În: Varia CCCXXXIX,
mss. în chirilică; - Testamentul lui Iancu Costacopol [ante 1880]. În: Dosar
Costacopol, mss. în chirilică.
Unul dintre cele mai interesante testamente aflate în Fondul Saint-Georges
este cel al lui Alexandru Ioan Cuza (semnat: I. Cusa), încheiat în 8 ianuarie 18732
la Florenţa, loc în care domnitorul silit să abdice în 1866 îşi stabilise reşedinţa.
Conform textului, actul a fost întocmit în patru exemplare: „din care unul l-am
încredinţat prea iubitei mele soţie Elena Doamna, unul Preasfinţii sale
Arhiepiscopul Calinic Miclescu Mitropolit Moldovii şi a Sucevei, unul căpitanului
Efrem Germani şi unul se va găsi în portofoliul roşu carele se deschide cu
numerile 5555” (p. 290). Cuza lăsa toată averea celor doi băieţi adoptaţi3, soţia sa
devenind coepitrop şi uzufructară pe o treime din bunuri. Cel de-al doilea epitrop
era Efrem Germani, unchiul copiilor (p. 27).
(L.C.)
1 Documentul publicat de Georgeta Filitti se află în colecţiile Bibliotecii
Academiei Române.
2 Fondul Saint-Georges, pach. Germani. Pe plicul care însoţeşte acest document
apare textul: „Testamentul meu olograf. Domnului căpitan Efrem Germani”.
3 După cum se ştie, cei doi copii erau născuţi din relaţia domnitorului cu Maria
Obrenovici, marea sa dragoste.

25

Confluenţe: textul şi imaginea

An XIII – Nr. 1-2/2007

Letiţia Constantin

Câteva observaţii privind istoria politică a imaginii
Dacă revoluţia de la 1848 a fost o celebrare a Ideilor
şi a Literelor (altfel spus, a Raţiunii, a Emancipării
politice şi sociale şi a Pedagogiei), revoluţia din 1789 s-a
dovedit, înainte de toate, „la grande fête des images”1. În
mod paradoxal, chiar dacă venea în continuarea unei
ideologii de stânga, care produsese revoluţia de la 1789,
discursul paşoptist a însemnat, în fapt, întoarcerea la un
ton mult mai auster, mai „intelectual” – se vorbea de
emanciparea poporului prin cunoaştere, adică prin
educaţie. În aceste condiţii, imaginea era mai puţin
revelatoare şi chiar mai puţin atrăgătoare decât ideile şi
argumentele discursive.
Anii revoluţionari 1789-1799 au arătat că în spatele
„Emblemelor Raţiunii”, atât de des invocate de ideologi
drept definitorii pentru filosofia revoluţionară, se aflau
ascunse „Emblemele Seducţiei”...
Nu era însă prima dată în istoria Franţei (şi nu
numai) când imaginea era utilizată drept vehicul al
propagandei. Cu numai un secol în urmă, de pildă,
cărţile de apologetică creştină sau de rugăciuni (les livres
d’heure), destinate convertirii şi propagandei religioase,
alocau imaginii spaţii mai mult decât generoase; uneori
chiar, în economia acestor cărţi, textul avea un loc
„secund”, ca legendă explicativă pentru miniaturile
moralizatoare şi pioase. În timpul lui Ludovic al XIVlea, secretarul casei regale, Jean-Baptiste Colbert, va
organiza un întreg aparat de propagandă privind „la
gloire du roi” (ce includea, printre altele, gravarea
faptelor suveranului pe monumente şi medalii, pe
tapiserii etc.), care presupunea şi un control drastic al
circulaţiei informaţiei.
Ideologii Revoluţiei franceze de la 1789 au avut
geniala (şi diabolica) intuiţie că imaginea reprezenta
soluţia optimă. Beneficiul era dublu: imaginea se
dovedea eficientă, pe de o parte, în a disemina în mase
ideile revoluţionare (inclusiv în rândul neştiutorilor de
carte) şi, pe de altă parte şi drept consecinţă, în a
specula frustrările tuturor celor săraci şi fără acces la
educaţie: iată, în sfârşit, o limbă literală, şi, peste
toate, şi revoluţionară, accesibilă chiar şi neştiutorilor
de carte ori semialfabetizaţilor. Mai mult decât textul
scris, care rămânea în continuare accesibil pentru
foarte puţini, imaginea oferea oamenilor sentimentul că

au obţinut nu numai statutul de receptori ai ideilor
(revoluţionare), ci şi de participanţi activi, pe picior de
egalitate, la aceste dezbateri. Imaginea era acum mai
mult decât imagine (încorsetată în limitele teoretice
impuse de tradiţie). Punerile în scenă ale libertăţii,
fraternităţii şi egalităţii au transformat imaginea în
imagine-spectacol,
„en
forme
d’apothéose,
d’allégories ou des symboles compris de tous et
capables de susciter la passion et l’action”2.
Unii autori consideră chiar că 1789 a modificat în
bună parte însuşi sistemul de imagini. Până şi la
nivelul culturii de consum (sau mai ales acolo)
schimbările sunt evidente. Cărţile de colportaj ori
jurnalele de tip „canards”, ce apar în număr mare
începând cu secolul XVII, îşi schimbă semnificativ
conţinutul textului şi ilustraţiei – „Une mythologie
profane du héros politique remplace le merveilleux
chrétien et la symbolique de l’image lointenement
héritée du Moyen Âge”3.
Publicistica este una dintre beneficiarele şi vedetele
momentului. Librarul parizian Panckoucke se scuza
celor ce făcuseră subscripţie pentru Encyclopédie
méthodique că volumele întârzie să apară din cauză că
majoritatea tipografiilor (deşi numai în Paris erau în jur
de 200) erau ocupate cu tipărirea ziarelor revoluţionare.
Anii revoluţiei franceze au prefigurat victoria pe care
presa o va repurta, spre sfârşitul secolului XIX, asupra
„tradiţionalului” vehicul intelectual, cartea. Ziarele şi
revistele erau pentru prima dată receptate ca „La forme
mieux adaptée et la plus riche de l’avenir”4. Acest lucru
este semnificativ şi pentru înţelegerea felului în care
ideologiile de stânga au început să gândească strategiile
de imagine, de propagandă – la finele secolului XIX,
devenise evident faptul că presa era una dintre cele mai
eficiente arme de luptă politică.
În anii revoluţiei franceze, când lansa Le Patriote
français, Brissot de Warville vorbea în primul număr de
necesitatea de a găsi soluţii accesibile, ieftine şi eficiente
pentru instruirea oamenilor simpli – „Ce moyen est un
journal politique ou une gazette: c’est l’unique moyen
d’instruction pour une nation nombreuse [...] peu
accoutumée à lire et qui cherche à sortir de l’ignorance et
de l’esclavage”5. Dincolo de valorile iluministe „clasice”,

1 Bassy, Alain-Marie. Le text et l’image. În: Histoire de l’édition française. Le livre conquérant. Vol. II (Le livre triomphant:
1660-1830) / sous la dir. de Roger Chartier et Henri-Jean Martin. Paris: Fayard, 1990, p. 175.
2 Ibidem.
3 op. cit, p. 192.
4 Melot, Michel. Le text et l’image. În: Histoire de l’édition française. Le livre conquérant. Vol. III (Le temps des éditeurs: Du
romantisme à la Belle Époque. Paris: Fayard, 1990, p. 331.
5 Parent, Françoise. De nouvelles pratiques de lecture. În: Histoire de l’édition française. Le livre conquérant. Vol. II, p. 802.
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Furnica, An II, 1905, nr. 99.

Furnica, An II, 1905, nr. 92.

Furnica, An II, 1905, nr. 91.

Furnica, An II, 1905, nr. 71.
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observa Françoise Parent,
se întrevedea un „salt calitativ”,
impresionantul arsenal de
un element inovator care va face
imagine-text, pus în funcţiune
carieră în secolul XX: adjectivul
de instrumentele de comunicare
politique. Era nevoie de
publică, n-ar fi putut avea cu
emanciparea
maselor
prin
adevărat un impact „de masă”,
instrucţie, dar această instrucţie
nici în Paris şi cu atât mai puţin
se cerea intermediată de
în provincie, dacă difuzarea sa
ideologie...
n-ar fi fost organizată şi
Placardele, foile revoluţionare
monitorizată, într-o proporţie
şi patriotice etc. au fost folosite încă
considerabilă, de cluburile
din zorii epocii luminilor pentru a
politice patronate de Adunarea
ajunge mai repede la „mase”.
Naţională, cluburi ce controlau
Afişele (manuscrise sau
imprimate) erau expuse, în semn de
până şi unele asociaţii săteşti8.
frondă, pe ziduri şi la porţile
bisericilor. Grupuri de ştiutori şi
Dacă ilustraţia de până la
neştiutori de carte se adunau în jurul
finele secolului XVII s-a păstrat în
acestor „mediatori” prin intermediul
cadre clasice, rămânând, după
cărora erau chemaţi la acţiune. Era
expresia lui Alain-Marie Bassy,
un prim exerciţiu de „ascuţire” a
patronată de Minerva (trebuind,
luptei politice.
aşadar, să slujească textul, adică
Momentul 1789 va specula
să producă sens) şi manifestânduaceastă practică, împingând-o şi
se ca „l’image de savoir”9,
Furnica, An II, 1905, nr. 88.
mai departe: în afară de lectura
începând cu secolul XVIII ea îşi
făcută în stradă, exista acum şi lectura făcută pe şantiere. va lua ca patroană spirituală pe Venus. Imaginea devine
Grupurile se adunau în jurul unui ştiutor de carte, dar acesta „l’image de plaisir”: ilustraţiile nu mai erau în carte pentru
era de-acum un „revoluţionar de profesie, ce-şi transforma a servi textul, ci pentru a produce autonom efecte10. Odată
estradă de la care vorbea în tribună politică. Aşadar, se cu Revoluţia franceză, a venit însă şi revelaţia (de care vor
depăşise stadiul în care dezbaterea pe marginea unor texte profita în secolul XX fascismul şi comunismul) că, pentru a
citite public se desfăşura oarecum de la egal la egal. Cel care sluji eficient puterea, imaginea trebuie speculată în dublu
citea cu voce tare era instituit drept revoluţionar de profesie. El sens: ca supusă a Minervei (în traducere „revoluţionară”
traducea, pentru cei încă neştiutori, mesajul politic. Françoise aceasta însemnând că avea datoria de a fixa „mnemotehnic”
Parent citează cazul unui anume Collignon, care, în anii valorile politice propovăduite) şi, simultan, ca supusă a lui
Revoluţiei franceze, era specializat în lectura – chiar şi în Venus (trebuia să seducă, producând efecte la nivel
timpul unor spectacole de teatru – a unui catehism subliminal). Era realizată astfel o ingenioasă şi explozivă
revoluţionar compus de el însuşi6. Un „aer de familie” leagă combinaţie de Raţionalitate şi Seducţie.
această epocă de cea a „realismului socialist” al secolului
Ilustraţia patronată de Minerva mizase pe un cod
XX... Este astfel evident de ce, întors dintr-o vizită în URSS, la limpede şi comprehensibil de interpretare, pe repertorii de
sfârşitul deceniului 4 al secolului XX, un comunist francez figuri la fel de bine delimitate precum cele utilizate în
explica într-un interviu, nu însă fără a trăda un orgoliu rănit, că retorică. Bassy dă ca exemplu de „image de savoir”
sovieticii privesc cu simpatie Franţa dat fiind că o consideră frontispiciul realizat de Pierre Laudry, în 1674, pentru
un soi de „Grecie antică” a ideilor revoluţionare7...
Oeuvres divers de Boileau. Ilustraţia o arată pe Minerva
Emblematică pentru schimbările mentale produse purtând la gât capul Meduzei şi veghind la buna desfăşurare
de Revoluţia franceză este şi titulatura oficiosului a lucrărilor din grădina regală. În spatele său, se vede un
Adunării Naţionale (Constituanta): Le Journal de palat ornat cu un blazon pe care sunt gravate flori de crin.
l’Assemblée Nationale ou Logographe! Având Minerva arată spre doi grădinari, unul tânăr şi altul bătrân,
pretenţia că transmite nealterat textul dezbaterilor din locul unde trebuie plantat un portocal. Vasul în care se află
Adunarea Naţională, ziarul se considera unicul generator portocalul este ornat cu un soare, pe soclu sunt trecute
legitim de Logos. Cu toate acestea, după cum bine cuvintele: UTILE DULCI11. Majoritatea elementelor trimit
6 Ibidem.
7 Poletti, Matteo. Francezi la Moscova. De vorbă cu Jean Effel. În: Veac nou, an III, nr. 1, 4 decembrie 1946, p. 11.
8 op. cit., p. 803.
9 Bassy, Alain-Marie. op. cit., p. 184.
10 op. cit., p. 187.
11 op. cit., p. 184.
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în mod evident la casa regală a
Monast. Putna»13. Desenul a fost
Franţei şi la Regele Ludovic al
reprodus, în mai multe rânduri, în
XIV-lea (crinul, soarele etc.).
stabilimentul Albina şi chiar
Acest tip de ilustraţie, pentru a
reluat, mai târziu, de Al. Asachi.
cărei corectă decriptare era nevoie
Prin tematică, dar şi prin titlul pe
de identificarea fiecărui element în
care Asachi îl alege, acest portret
parte, avea imensa calitate de a
al lui Ştefan cel Mare poate fi
concentra multă informaţie într-un
considerat un desen politic! Ideea
spaţiu redus.
nu este deloc exagerată dacă ne
Folosită masiv în cărţile
gândim că Gh. Asachi a dezvoltat
pedagogice, de morală (cel
un veritabil plan de educare a
mai bun exemplu în acest sens
poporului prin intermediul
sunt cărţile de embleme) din
imaginii,
multiplicând
în
secolele
XVII-XVIII,
tipografia sa o serie de litografii cu
ilustraţia de tip „image de
subiecte istorice, executate, printre
savoir” va fi pusă în anii
alţii, de italianul Felice Giani,
comunismului să definitiveze
Iosef Müller, K.F. Hoffmann şi
şi apoi să manieze figurile
avându-i ca subiect pe Ştefan cel
panteonului. Ilustraţia de tip
Mare, Alexandru cel Bun, Vasile
„l’image de plaisir” (care în
Lupu ori împăratul Traian14.
secolul XVIII a condus la
Reviste ilustrate care să
eliberarea ilustratorului – dar
conţină desen politic apar însă
Furnica, An II, 1905, nr. 70.
şi a receptorului – de sarcina
cu adevărat la finele deceniului
de a sluji strict textul, adresându-se în premieră 6, în timpul lui Al. Ioan Cuza şi mai ales începând cu
sensibilităţii, stimulând imaginaţia şi, lucrul cel mai domnia lui Carol I – Nichipercea, Bobârnacul (la Iaşi),
important, creând celui care o contempla sentimentul Moş Teacă, Epoca, Foarfeca, Vespea, Calendarul lui
de intimitate şi de relaţie personală) va avea în Scaraoschi, Ciulinul, Moftul român, Cancanul,
comunism menirea de a furniza o falsă libertate de Tocila etc.
lectură: de a se adresa sensibilităţii receptorului,
Se întâmplă ca, în acest punct, lucrurile să fie într-un
pentru a obţine convingerea acestuia, sentimentul că fel sincrone cu cele care se petreceau în spaţiul francez.
se află într-o relaţie privilegiată cu instanţa Dacă în 1789 fusese lansat celebrul ziar revoluţionar Père
emiţătoare.
Duchêne (1790-1794), în care violenţa tonului şi a ideilor
se sprijineau uneori şi pe gravuri, iar în următorii ani
România în epoca modernă – imagine şi politică
fusese făcut încă un pas înainte, prin apariţia (în 1815) a
în arena publică
două importante reviste ilustrate, aflate de altfel în
Deşi chiar de la primele publicaţii seriale, apărute în opoziţie (Nain jaune, de orientare liberală şi cu simpatii
Moldova şi Muntenia la finele deceniului 3, sunt prezente şi bonapartiste şi Annales du ridicule ou Scènes et
ilustraţiile, în cultura română nu se poate vorbi de desen caricatures parisiennes, mai puţin angajat politic, dar
politic decât din cea de-a doua parte a secolului XIX. Cu toate totuşi critic faţă de regimul Bonaparte), prin Mode (în
acestea, într-un anume sens, putem spune că Gheorghe Asachi 1829) şi prin Caricature morale, politique et littéraire
a fost nu numai editorul primei gazete «politico-literare» de la (în 1830), în preajma şi după revoluţia din 1848, numărul
noi, Albina românească (1829), ci şi unul dintre primii revistelor satirice se reduce simţitor, din cauza cenzurii.
ilustratori români, în sens modern. Asachi a publicat o serie de Abia în timpul lui Napoleon al III-lea presa satirică
litografii executate sau doar concepute de el (în Albina franceză renaşte, prin apariţia revistelor Lune, în 1865 şi
românească, cu suplimentele sale Foaia oficială, Alăuta Don Quijite, în 1874, ambele de stânga.
românească, dar şi în Icoana lumei, Gazeta de Moldavia).
În materie de imagine, Franţa a fost, cu siguranţă, la
Din păcate, singura lucrare păstrată în original este un portret, acel moment, un model intelectual şi de expresie pentru
lucrat în peniţă, al lui Ştefan cel Mare – Domn şi Irou al întreaga Europă. În definitiv, aici fusese concepută şi
Moldovei, din 1826, perioadă în care Asachi era agent testată o armă ideologică de mare viitor. Caricaturile
diplomatic la Viena12. De la fiul său, Alexandru Asachi, şi el deveniseră vedetele presei. Dacă Nain jaune al lui Louis
editor şi litograf, ştim că Gh. Asachi a realizat portretul Cauchois-Lemaire lansa, prin intermediul lor, atacuri
domnitorului «după originalul aflător în biserica Sf. virulente împotriva lui Talleyrand, de pildă, pe care-l
12 Olteanu, Virgil. Ilustratori români (1850-2000). Repere bibliofile. Bucureşti: Retromond, 2000, p. 12.
13 Apud Olteanu, Virgil. op. cit., p. 12.
14 ibidem.
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numea „l’homme aux six têtes”15, Annales du ridicule
ou Scènes et caricatures parisiennes publica în iulie
1815, imediat după abdicarea lui Napoleon, o şarjă ce
avea ca titlu: „Ménagerie impériale à vendre après
départ”16. Şi talentatul Charles Philipon (cel care
fondase în 1832 celebra revistă de caricatură politică
Charivari) foloseşte această armă, în Caricature
morale, politique et littéraire, pentru a-l încondeia pe
regele Louis-Philippe, numindu-l „Monsieur Chose” şi
reprezentându-l sub forma unei pere17... Cât despre
Charivari, revistă de orientare extrem-republicană,
aceasta publicase în 26 iulie 1835, cu puţin timp înainte
de atentatul împotriva lui Louis-Philippe, un desen ce
avea următoarea legendă: „le roi citoyen est venu à Paris
avec sa famille sans être aucunement assassiné”18. Era
vorba aşadar de un tip de cooperare imagine-text care
premergea realităţii, ba care chiar o tensiona. După acest
episod, guvernul francez a restrâns libertatea presei,
îndeosebi a desenului de presă.
Registrul tematic şi stilistic utilizat în caricatura şi, în
general, în desenul politic francez a constituit, cu siguranţă,
un model pentru presa românească din secolul XIX.
În rândurile care urmează, vom încerca să analizăm
două discursuri publice, aflate în opoziţie, care au
utilizat imaginea în chip argumentativ, începând cu cea
de-a doua parte a secolului XIX. Este vorba de discursul
presei de orientare socialistă şi, în replică, de cel al
presei promonarhiste (şi chiar de discursul regal, ca
atare). Dacă presa socialistă va folosi imaginea mai ales
drept oglindă de bâlci, în care trăsăturile se deformează,
ca o acuzaţie a „răului interior”, instituţia regală va
încerca să construiască, prin intermediul aceluiaşi
instrument, un discurs de legitimare credibil.
Discuţia este interesantă, credem noi, şi pentru înţelegerea
momentului 1944. Aparatul propagandistic sovietic a ştiut să
speculeze în sens dublu aceste două discursuri publice aflate în
opoziţie. Experienţa acestei dispute ce avea deja un secol a furnizat
aparatului propagandistic soluţii privind felul în care se putea
„explicita” cine erau acum duşmanii şi cine prietenii (poporului).
♦
Sunt indicii că a existat un demers propagandistic
privind persoana principelui străin ce urma să vină
domnitor în România încă dinainte de sosirea în ţară a
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lui Carol de Hohenzollern. Maiorul Dimitrie Pappasoglu
a avut probabil această misiune, întrucât într-un album
cu litografii pe care-l editează în 1866 apare şi o gravură,
cu autor neprecizat19, care avea titlul: Voinţa poporului,
voinţa lui Dumnezeu (proclamarea ca domn a lui
Philippe de Flandra, adunarea populară de la 11
februarie 186620 (după cum se ştie, acesta fusese avut în
vedere ca domnitor înaintea lui Carol). Din iniţiativa
aceluiaşi Pappasoglu, vor apărea ulterior – în iunie 1866
– trei litografii cu portretului lui Carol. Cea mai
interesantă pentru subiectul de faţă (deşi, după cum
observă Carmen Tănăsoiu, nu cea mai realizată artistic)
îl reprezintă pe domnitor îmbrăcat într-o uniformă
asemănătoare celei purtate de Alexandru Ioan Cuza.
Portretul este încadrat în ghirlande, cu multe înscrisuri.
Doi putti susţin scutul familiei de Hohenzollern, iar în
partea de jos – boul şi vulturul, desenaţi „după natură” şi
nu stilizaţi, aşa cum ar fi trebuit, în manieră heraldică21,
reprezintă Moldova şi Muntenia. Elementele disparate şi
incongruente, ce par să combine mai multe „viziuni”,
dau lucrării, pe ansamblu, un aspect de kitsch.
Această litografie realizată cu scopul precis de a fi
difuzată în popor22 este un bun exemplu de image de
savoir, de imagine aflată sub semnul Minervei. Ea a avut
funcţia precisă de a organiza eficient mesajul politic şi
de a-l explicita. Altfel spus, această litografie era un
kitsch, însă unul controlat, dacă nu chiar deliberat.
Pentru ca mesajul să fie uşor de decriptat de poporul
căruia se adresa, imaginea opera cu „unităţi semantice”
limpezi (tradiţionale, chiar populare). Aceste unităţi
semantice facilitau transmiterea mesajului propriu-zis,
care suna astfel: noul domnitor era un principe dintr-o
veche casă a Europei (prestigiu, nobleţe), dar nu străin
de neamul românesc, aşadar, îi puteau acorda cel puţin
aceeaşi încredere pe care i-o acordaseră lui Cuza!
Cu această litografie, Carol a inaugurat în România
portretul oficial. În 1866, imediat după venirea sa, Carol
a dispus ca portretul să fie distribuit în toată ţara, pentru
a fi expus în şcoli, în primării şi în alte instituţii ale
statului23. A fost unul dintre printre primii şefi de stat
europeni care au utilizat acest tip de organizare a
discursului puterii. Politica de imagine a instituţiei
regale a presupus lansarea – cu ajutorul mai multor
mijloace de comunicare publică (inclusiv picturi murale,

15 Watelet, Jean. La presse illustrée. În: Histoire de l’édition française. Le livre conquérant. Vol. III (Le temps des éditeurs:
Du romantisme à la Belle Époque). Paris: Fayard, 1990, p. 370.
16 ibidem.
17 op. cit., p. 371.
18 op. cit., p. 372.
19 Este foarte posibil ca autorul să fi fost însuşi Pappasoglu, întrucât, conform informaţiilor oferite de Virgil Olteanu, acesta a
fost şi litograf şi cartograf; mai mult, el este autorul a câtorva zeci de stampe cu subiect naţional, cele mai multe având trecută
menţiunea „editor şi compuitor”. (Olteanu, Virgil. op. cit., p. 78).
20 Tănăsoiu, Carmen. Iconografia regelui Carol I. Timişoara: Editura Amarcord, 1999, p. 37.
21 op. cit., p. 38.
22 Ionescu, Adrian Silvan. Arta documentaristă românească în secolul al XIX-lea. Bucureşti: Meridiane, p. 288.
23 Tănăsoiu, Carmen. op. cit., p. 38.
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statui, monede, medalii, gravuri etc.) – unor pachete
imagine-text conclusive privind demersurile regelui. Pe
aversul medaliei editate în 1891, la 10 ani de la
declararea Regatului, apărea textul: „România.
Constituţia. Rezbelul. Independenţa. Regatul. 1866,
1877, 1881”24. Concis, eliptic, rezumându-se la ceea ce
azi am numi cuvinte-cheie, discursul era un comprimat
inteligibil, uşor de memorat.
Una dintre cele mai importante soluţii retorice pe care
campania de imagine s-a sprijinit a fost plasarea regelui
Carol I într-o serie de conducători de prestigiu ai
poporului român: împăratul Traian, Mircea cel Bâtrân,
Ştefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza. Pe o medalie
editată în 1895 în cinstea ridicării podului de la
Cernavodă, era trecută o inscripţie, în latină, cu următorul
conţinut: „Carol I rege al României, Elisabeta Regina,
1500 de stadii aproximativ mai jos de podul împăratului
Traian, gloriosul rege al României Carol I a unit prin
două poduri de piatră şi fier, construite cu multă artă,
malurile Dunării şi braţele sale”25. Simbolismul era
evident. Să observăm şi că retorica alegea efigia
împăratului Traian, şi nu pe cea a regelui Decebal. Carol I
era astfel urmaşul unui mare împărat străin, dar civilizator
al neamului! Exerga de pe placheta aniversară editată în
1906 este grăitoare în acest sens: „Părinţii neamului
românesc – Traian şi Carol. 106-1866-1906”26.
♦
Dat fiind că delictul de lez-majestate era aspru
pedepsit de lege, cel puţin până pe la finele secolului
XIX, revistele antimonarhice precum Ciulinul,
Nichipercea, Moş Teacă au publicat doar sporadic
caricaturi care să vizeze persoana regelui, mulţuminduse să se refere la luptele dintre partide sau la membrii
guvernului. Odată cu apariţia publicaţilor socialiste şi
antimonarhice de genul Lupta, Falcla, Antidinasticul,
Adevărul,
Furnica,
numărul
caricaturilor
antimonarhice creşte.
Una dintre primele reviste care au folosit desenul
politic este Nichipercea27. Înfiinţată de N.T. Orăşanu în
23 iulie 1859, „cu înaltă voie”, revista exprima destul de
mult din spiritul revanşard şi din vădita nevoie de
popularitate de care publicistul dădea dovadă. Deşi în
1859 se agitase pentru alegerea lui Al. Ioan Cuza,
Orăşanu, perceput de mulţi dintre contemporani ca
„veşnic opozant”, va irita în numeroase rânduri
autorităţile cu atitudinea sa, suportând, de altfel, şi cinci
detenţii, penultima (în mai 1864) chiar pentru virulenţa
caricaturilor. Cele mai multe dintre aceste caricaturi îl
aveau ca autor pe H. Trenk şi au fost executate în
stabilimentele litografice ale lui Schulhof, M. Baer şi H.

Câteva observaţii privind istoria politică a imaginii
Markworth28. Sub numele de Ghimpele, revista va
publica din 1866 o serie de caricaturi, destul de naive,
semnate Ghedem (G. Dem. Teodorescu), o parte reluate
în Calendarul Ghimpele pe anul 1874 – 22 de caricaturi
„soţiale şi politice”. Tematica era destul de simplistă, dar
percutantă: antigermanism nedisimulat. Ea era amorsată
de obicei de catrene cu intenţie explicativă, dar care
indicau o nematurizată cooperare imagine-text, fiind ori
redundante, ori disjuncte faţă de imagine.
În general, în aceste reviste antidinastice (ori doar
anti-liberale, aşa cum era Ciulinul) politicienii erau doar
în rare cazuri văzuţi ca egali ai regelui. În Furnica, de
pildă, Carol este reprezentat în multe rânduri ca „marele
dresor” al unei haite de câini ce se bat pe ciolan, dar care
ling slugarnic cizma (nemţească) a stăpânului. Un
stereotip frecvent este apoi cel al regelui lacom, vânzător
de ţară (semnificative, în acest sens, sunt desenele
semnate de Tantal în revista Moş Teacă). O caricatură
mai mult decât explicită, publicată în numărul din 30
aprilie 1895 şi intitulată Aceasta este situaţiunea
politică, vorbeşte în legendă despre „Un paingăn enorm
în ale cărui mreje se prind toţi cărăbuşii politici – unii
mai mult, alţii mai puţin. Din toate gângăniile însă, tot
Apanajul e mai dulce pentru M.S. Paingănul”.
Unul dintre cei mai talentaţi caricaturişti ai
începutului de secol XX a fost Ary Murnu (Arytomene
Murnu Gheorghiadis), fratele lui George Murnu (el a şi
ilustrat, de altfel, Iliada, în traducerea lui G. Murnu).
Colaborator la publicaţii precum Adevărul, Dimineaţa,
Ţânţarul, Reforma, Nea Ghiţă, Alandala, Paravanul,
Ary Murnu a realizat pentru coperta revistei Furnica o
serie de caricaturi care-l arată pe Carol I drept Dumnezeu,
stând pe tron şi dictând legi, sau ca un imens spectru
ameninţător. În 1906, an aniversar, Ary Murnu se întrece
pe sine. În numărul 91 din 1906, Carol-Dumnezeu-Tatăl,
aflat pe tronul ceresc, ascultă sever Rugăciunea
Nababului: „Stăpâne al nostru carele ieşti pe tron, căruia
totdeauna făcut-am pe plac, atât la guvern, cât şi în
opoziţie, dă-ne nouă azi puterea cea de toate zilele, iartăne nouă conversiunile votate, precum şi noi iertat-am
gheşefturile prietenilor noştri şi nu ne trimete în opoziţie,
ci ne mântuişte de cel Bădă-rău. Amin!”.
Marea Expoziţie Naţională, organizată în 1906 cu
ocazia jubileului, este şi ea subiect de şarjă pentru Ary
Murnu. Sub titlul Expoziţiunea Naţională: Vis şi /
Realitate, Murnu zugrăveşte o lume scindată, ale cărei
două jumătăţi au devenit ireconciliabile. Ca şi în alte
dăţi, artistul nu are aici o viziunea prea „umoristică”, ci
mai degrabă una care vesteşte vremuri sumbre, deloc
sensibile la râs şi la umor.

24 Apud op. cit., p. 25.
25 Apud op. cit., p. 31.
26 Apud op. cit., p. 28.
27 Între februarie-mai 1865, revista a avut numele Cicala, apoi în perioada 1866-1879 – Ghimpele.
28 Răduică, Georgeta; Răduică, Nicolin. Dicţionarul presei româneşti: 1731-1918. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1995.
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Moş Teacă, An III, ianuarie 1897.

Moş Teacă, An I, mai 1895.
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Moş Teacă, An I, mai 1895.

Moş Teacă, An I, aprilie 1895.
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Puşkin emigrantul
În 1999, când se împlineau 200 de ani de la naşterea
sa (26 mai/6 iunie 1799), Puşkin era sărbătorit de
întreaga Rusie. Costumaţi în diverse personaje, astfel
încât să-i reconstituie opera, moscoviţii au organizat
parade pe străzi, încercând să compenseze astfel cei doar
38 de ani trăiţi de scriitor.
Tradus în multe limbi, Puşkin este una dintre
gloriile de necontestat ale Rusiei. Dostoievski remarca
uluitoarea putere a acestuia de a înţelege spiritul altor
naţiuni:
„Dintre toţi poeţii lumii doar Puşkin are darul de a
întruchipa şi de a înţelege pe deplin o altă naţionalitate.
Recitiţi „Don Juan” şi dacă n-ar sta scris pe copertă
numele lui Puşkin n-aţi crede că aceste opere nu au fost
create de un spaniol. Ce tipuri profunde, fantastice
întâlnim în poemul „Ospăţ în timp de ciumă”. În aceste
tipuri fantastice se face auzit geniul Angliei.”1
Revoluţia din 1917 a forţat mulţi ruşi să devină
emigranţi, să-şi schimbe viaţa, să se adapteze altui stil,
altei limbi. Păstrarea identităţii naţionale dincolo de
spaţiul geografic propriu s-a realizat şi prin editarea
literaturii naţionale în alte limbi, pe de-o parte din
nevoia de a se prezenta noii lumi în care s-au văzut
nevoiţi să trăiască şi, pe de altă parte, din nevoia de a
reface acel spaţiu familiar, specific, din nevoia de a visa
la „acasă”.
Fenomenul „1917” va interesa extrem de multă
lume, pe sociologi, psihologi, politologi, dar şi pe
scriitori. Printre autorii ruşi editaţi în exil se numără şi
Puşkin – în multe dintre marile oraşe europene apar, în
acei ani, ediţii tipărite prin efortul financiar al unor
emigranţi, ori editate chiar de aceştia. Interesul
europenilor pentru literatura rusă era în primul rând
cultural, dar el avea ca sursă, în multe cazuri,
curiozitatea, snobismul, fascinaţia pentru soarta
emigranţilor, pentru acei aristocraţi obligaţi să renunţe la
clasa socială din care făcuseră parte. La noi, prin
romanul Rusoaica şi prin episodul rus din Dona Alba,

Gib Mihăescu a fost unul dintre scriitorii care au dat glas
interesului pentru fenomenul rusesc, interes pe care
„stafia comunismului” l-a extins apoi în toată lumea, din
păcate, în acele forme aberante.
Ediţiile Puşkin, apărute în apusul Europei în
deceniile 2-3 ale secolului trecut, din nevoia de a reface
viaţa rusească prin intermediul visului pe care-l oferă
lectura, au mai multe semnificaţii. În primul rând, este
vorba de o reacţie la noua lume – receptarea ori
respingerea ei, lucru vizibil mai ales în ilustraţii,
dincolo de curentele artistice pe care acestea le
reprezintă. Reacţiile artiştilor dezrădăcinaţi sunt
complexe: de la încercarea de a reconstitui lumea veche
şi reinterpretarea ei în noul context, până la supunerea
în faţa curentelor artistice occidentale şi chiar până la
eliminarea caracterului naţional şi la respingerea
trecutului.
Un exemplu de demers al recompunerii vechii lumi
ruse, cu puternică amprentă naţională, sunt şi cele două
ediţii Puşkin apărute la Paris: La Dame de Pique
(Edition de la Pléiade, J. Schiffrin, 1923, ilustrată de
Vasili Suhaev) şi Boris Godounov, (H. Piazza, 1927,
ilustrată de Zvorâkin).
Dama de pică beneficiază de prefaţa lui André Gide
care-i laudă lui Puşkin claritatea şi armonia, ambele atât
de dragi francezilor: „Dans la plupart des oeuvres de
Pouchkine, tour est clarté, équilibre, harmonie. Nulle
amertume, nul pesimisme résigné; mais un amour
profond, peut-être même un peu sauvage, pour toutes les
joies, toutes les voluptés de la vie – que tempère sans
cesse l’exigence de son culte pour la beauté”.2
În realizarea ilustraţiilor, Vasili Suhaev are ca model
ediţia lui Benois3, apărută la Sankt-Petersburg în 1911,
model de pertinenţă caracteriologică şi de tact.
Tributar expresionismului, Suhaev4 îşi propune să
refacă atmosfera romantică a cărţii, să redea angoasele
personajului central, Hermann, şi destinul tragic al

1 Dostoievski, D.M. Scrisori despre literatură şi artă. Traducere de Nicolae Iliescu şi Albert Kovács. Bucureşti: Cartea
Românească, 1989, p. 205.
2 André Gide (1869-1951), scriitor francez laureat al premiului Nobel (1947), a călătorit mult – în Africa de Nord, în Europa, în
jurul Mediteranei. După cum se ştie, Gide a vizitat URSS, călătorie în urma căreia a scris cartea Retour de l’URSS (Paris:
Gallimard, 1936). Va reveni asupra impresiilor despre URSS un an mai târziu, în Retouche à mon Retour de l’URSS (Paris:
Gallimard, 1937). (nota red.).
3 Alexandr Nikolaevici Benois (1870-1960) a iniţiat la Paris mişcarea Mir Iskusstva, împreună cu Djaghilev. În 1898, în calitate
de consilier al Baletelor Ruse, a realizat, împreună cu Leon Bakst, decorurile la spectacolele lui Stravinski, pentru trupele de
balet de la Monte Carlo, dar şi pentru Ida Rubinstein. A scris o Istorie a artei ruse şi a ilustrat mai multe cărţi, printre care şi
Dama de pică, carte de referinţă pentru mişcarea artistică Mir Iskusstva.
4 Vassili Ivanovici Suhaev (Choukaieff, Vassili Ivanovitch), născut în 12 ianuarie 1887 la Moscova, a fost pictor de nuduri,
portretist, ilustrator, desenator; elev al Academiei de Artă din Sankt Petersburg, între 1906 – 1912. Între 1912 şi 1914, rătăceşte
prin Italia, apoi Franţa, dar se întoarce în 1945 în URSS.
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acestuia, toate acestea punctate prin iniţiale ornate,
prin frontispicii şi viniete de final de capitol.
Suhaev reuşeşte să exprime, printr-un
frontispiciu simbolic, o frază-cheie a romanului lui
Puşkin: „Strada era plină de echipaje; trăsurile
defilau şi se opreau în faţa faţadei luminate şi vedeai
când piciorul zvelt al unei frumuseţi, o cizmă cu
pinteni, când ciorapi în dungi şi pantoful unui
diplomat”5. Ilustraţia sa este dinamică,
convingătoare – o roată de trăsură, picioarele unor
ofiţeri, fusta unei femei. Culorile – negru, bej, uneori
roşu – sunt tari, ferme, exprimând obsesiile şi viciile
protagonistului.
Iniţialele ornate, foarte sobre, anunţă cititorului
subiectul capitolelor: o sticlă, o tichie de clovn, un
pachet de cărţi6. Vignetele de final de capitol sunt
simple, sugestive: trei bărbaţi în cerc, aşteptând – o
trecere către următorul capitol. Motivul cărţii de joc
reapare din când în când, ca un leit-motiv.
Pe Suhaev îl atrag aproape aceleaşi scene ca şi pe
Alexandr Benois: ilustrează scena cu jucătorii în jurul
mesei ori cu a îmbrăcarea bătrânei uitate de vreme. În
cazul lui Suhaev, se poate vorbi de un plus de
expresivitate faţă de Benois, a cărui manieră nu are
darul de a intensifica romantismul textului. S-ar putea
spune că Suhaev cântă cu Puşkin la patru mâini…
Textul – frumos tipărit şi în bună relaţie cu
ornamentele iniţialelor şi cu frontispiciile revelatoare
– este izolat, într-o manieră inspirată, de ilustraţia pe
pagină întreagă, ce mizează pe culori sumbre. Însă,
cu tot farmecul lor tenebros, evocator, romantic,
aceste ilustraţii dau impresia de lipsă de măsură.
Se ştie că Suhaev a ilustrat şi Boris Godunov,
ediţie numerotată, apărută în Pléiade în 1925, precum
şi cartea unui Z. Peşkov – Légion étrangère. În
materialele de referinţe, informaţiile sunt puţine şi
nesemnificative.
După obiceiul bibliofiliei franceze, din volumul
Dama de pică s-au tipărit exemplare pe hârtie Japon
imperial şi pe hârtie China, în serii exclusiv albnegru şi în serii color, pe hârtie manufacturieră –
„vélin à la cuve des manufactures Blanchet frère et
Kléber”, fabricată special, având filigranul
editorului J. Schiffrin; toate exemplarele sunt
numerotate, dar unele dintre ele sunt „hors série et
hors commerce”.
Exemplarul văzut de noi are numărul XII,
semnat de editor, şi prezintă o însemnare tipărită la
începutul cărţii: „Exemplaire imprimé pour madame
Cella Delavrancea”. Cartea este netăiată; se
păstrează marginile din formă cu bărbi (franjurile
matriţei). În ceea ce priveşte proprietarii, cartea a

Pouchkine, A.S. Boris Godounov.
H. Piazza, 1927, il. de Zvorâkin.
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5 Puşkin, A.S. Opere alese. vol. 2: Opera dramatică.
Bucureşti: Cartea Rusă, 1954, p. 409.
6 Iniţiala aleasă de Suhaev pentru capitolul introductiv, cel
expozitiv.

Pouchkine, A.S. Les récits du feu
Ivan Petrovitch Bielkine. A.A.M.
Stols, 1930, il. de Alexeev.
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avut un traseu oarecum neclar: a fost dăruită unei
merituoase Zochka Stefanopol, dar Cella
Delavrancea o va păstra 28 de ani, până în 2
decembrie 1951; în 28 septembrie 1988,
moştenitoarea Cellei Delavrancea, poeta Elena
Balamaci, o dăruieşte, „cu o admiraţie constantă”,
lui Valeriu Râpeanu. Într-un final, exemplarul a ajuns
în colecţiile Bibliotecii Metropolitane.
În 1927, H. Piazza, editură obsedată de
ornamentică7, publică Boris Godunov. Ilustraţiile lui
Boris Zvorâkin, care mizează pe un efect decorativ în
defavoarea expresivităţii, se potrivesc planului
editorului. Tot în 1927, la aceeaşi editură şi cu acelaşi
ilustrator, apare Le coq d’or et d’autres contes.
Ilustraţiile ambelor cărţi folosesc brun, purpură şi
aur, antrenând tot specificul ornamental naţional, cu
efecte similare istoriilor populare pictate la Paleh.
Aceste ilustraţii par să-l ajute pe artistul Zvorâkin săşi liniştească sufletul, gândind la arta populară şi la
cea bizantină. A rezultat o carte îngrijită, pictată
minuţios, cu vocaţie de ornamentist. Chenarele
tradiţionale Piazza îi îngreunează însă existenţa.
Tirajul pentru Boris Godunov a fost de 955
exemplare numerotate, dintre care: 35 pe hârtie
Japon imperial, cu o suită de ilustraţii color şi alta
alb-negru, precum şi o acuarelă originală; alte 145
exemplare, tot pe Japon imperial, au doar o suită de
ilustraţii alb-negru; ultimele 775 sunt pe „vélin,
papeteries de Rives”.
Beneficiind de ilustraţiile unui artist cult, istoria lui
Boris Godunov seamănă cu un colorat şi straniu basm
rusesc. Unul dintre exemplarele văzute de noi este legat în
piele gri, cu un cartuş în care sunt inserate iniţialele B G, din
piele roşie şi verde, înlănţuite; coroana aurie a lui Vladimir
Monomah este plasată în patru locuri, în afara cartuşului.
Legătura modernă este semnată de Varinca şi Vladimir
Diaconu, un cuplu de artişti români, emigraţi în Argentina,
unde au întemeiat o şcoală de legătorie de artă…
Apărute în Franţa, ediţiile Puşkin sunt un
omagiu al emigrantului adus patriei pierdute, dar şi
Franţei, cea veşnic atrasă de farmecul slav şi
obsedată de glorii imperiale.
Editura lui A.A.M. Stols publică în 1930, la
Maestricht şi Bruxelles, Les récits du feu Ivan
Petrovitch Bielkine. Volumul cuprinde cele câteva
istorioare – bijuterii literare ale lui Puşkin, în care
clasicismul şi romantismul conlucrează pentru a
prezenta lumea micii boierimi ruse: fiica răpită, micile
glume de salon, tenebroşii romantici, „fraţi” ai lui
Evgheni Oneghin ori ai lui Peciorin al lui Lermontov;
sunt abordate şi teme imperiale ori legate de armată, de
7 Editura Piazza folosea încadramente pentru toate
paginile cu text, chenare adecvate, dar prea vizibile.
Această manieră a avut mare succes de public în
Ruslan und Ludmila. Orchis
Verlag, 1922. il. de Vasilii Masiutin. deceniul 3 al secolului XX.

Dama de Pică. Sankt-Petersburg,
1911. il. de A. Benois.
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femeia unică, vis al soldatului mereu departe de
cămin.
Ultimele câteva fraze ale povestirii Împuşcătura
îl aduc pe Puşkin aproape de istoria noastră, de locul în
care a fost exilat: „J’ai entendu dire qu’à la revolte
d’Alexandre Ipsilanti, Silvio commandait un
détachement de révoltés et qu’il fut tué à la bataille de
Sculany”8.
Alexeev, ilustratorul volumului Povestirile
răposatului Ivan Petrovici Bielkin, cel pe care
Bénezit îl aprecia pentru „le style saisissant” cu care
a ilustrat Jurnalul unui nebun de Gogol, Fraţii
Karamazov de Dostoievski ori Boudha vivant de
Paul Morand9, dă dovadă de o tristă neputinţă în a se
transpune în lumea povestirilor lui Puşkin. Alexeev
rămâne constant în lumea reală, undeva, într-o
Europă
mohorâtă,
redată
în
maniera
expresionismului anilor ’30. Doar două ilustraţii
amintesc vag de Rusia. Puterea gravorului se simte
cu adevărat doar în ilustraţiile legate direct de
specificul naţional rus. Deşi a emigrat înaintea lui
Chagall, în 1930 (celălalt făcând-o abia în 1937), se
remarcă, se simte o latură comună: o expresivitate
tristă. Să înţelegem de aici că Alexeev s-a adaptat
foarte bine, că a fost bine primit de ţara-gazdă,
devenind cetăţean al lumii?
În Belgia, exemplarele bibliofile sunt anunţate
mai neglijent: 25 exemplare pe hârtie Japon, cu două
serii de gravuri pe hârtie Japon şi Olanda, numerotate I-XXV; 200 exemplare pe hârtie Olanda-Pannekoek (cu filigran),
numerotate de la 1 la 200 şi „câteva” exemplare pe hârtie Japon şi Olanda, hors commerce.
În spaţiul german, la München, rusul Vasilii Masiutin ilustrează la Orchis Verlag, în 1922, Ruslan und
Ludmila, primul volum din proiectata colecţie Poesie und Prosa seit Puschkin. Ediţia are 100 exemplare
numerotate de la I la C, semnate de autorul ilustraţiilor.
Despre Masiutin se ştie că a fost pictor, desenator, sculptor şi scriitor. A realizat mai multe gravuri fantastice
inspirate din Goya, Felicien Rops şi Daumier. Trecerea sa prin Berlin l-a apropiat de expresionism. În deceniul 3,
a făcut mai ales ilustraţie de carte10.
Cel mai rusesc basm al lui Puşkin, Ruslan şi Ludmila, cu implicaţii în legendele şi istoria Rusiei, pare
prelucrat de Masiutin… nemţeşte. Fiecare personaj – Ruslan, Ludmila, Rogdan, Cernomor, Naina – este desenat
necruţător de Masiutin. Personajele fantastice par venite dintr-o lume aiuritoare, de factură germano-orientală…
Dau puternica impresie că ar avea costumaţie de balet, dar de balet german… după Puşkin. Nu cumva, maliţios,
ilustratorul – traducttore, traditore – a fost inspirat de maniera în care germanul Johannes von Guenther l-a tradus
pe Puşkin în anii 1907-1922?!
Masiutin a ilustrat şi cartea lui Alexandr Block, Die zwölf, apărută la Berlin, în 1921, dar la Newa Verlag, editură
care a funcţionat o vreme cu voie de la statul sovietic. Odată cu naţionalizările din anii ’30, editura s-a desfiinţat.
Cum Vasilii Masiutin a emigrat chiar în 1920, presupunem că ilustraţiile au fost executate în Rusia.
Spre deosebire de ilustraţia la Puşkin, cea din cartea lui Block este agresiv patetică şi imploră împreună cu
autorul, îngrozit: „Doamne, binecuvântează-ţi copiii!”.
Expresionismul, văzut ca prelungire a romantismului la începutul secolului XX, a unit câţiva artişti ruşi,
încercaţi de experienţa dureroasă a exilului. Despre ei ca oameni ştim puţin, despre ei ca artişti încercăm să aflăm
din opere. Sub penelul lor, textele romantice ale lui Puşkin sunt porţi spre ţara pierdută, iubită ori renegată.
8 Puşkin, A.S. Opere alese. vol. 2: Opera dramatică. Bucureşti: Cartea Rusă, 1954, p. 255 – este vorba de bătălia de la Sculeni,
unde, în 1821, a avut loc o confruntare între greci şi turci.
9 Alexeev (Alexeieff), pictor şi gravor rus, născut în 5 aprilie 1901, la Kazan, a expus la Salon d’automne. În 1951 a participat
la Bienala de la Veneţia.
10 Vassilij Masjustin, pictor desenator, sculptor, scriitor, s-a născut în data de 10 februarie 1884, la Riga.
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Alexandr Nikolaevici Benois (1870-1960) este un caz
special de emigrant. Ajutat şi de numele său francez (deşi
numele de familie, complet, era Benois-Konsky), circula
liber prin lume, înainte de revoluţie. Iubitor al secolului
XVIII francez, pe care-l studia cu încântare (aşa cum erau
majoritatea miriskusstnicilor), chiar în preziua revoluţiei,
Benois se întoarce în Rusia, unde este sedus de ideea de a
lucra împreună cu Stanislavski.
Anul 1926 pare să fi fost unul de adio – va părăsi
definitiv Rusia. Toţi artiştii emigranţi ruşi vin la Paris dintr-o
lume cu o puternică tradiţie artistică şi, mai presus de toate,
dintr-o lume iubitoare de carte. Mir iskusstva, adică lumea
artei, varianta rusească a celebrului art-nouveau sau
jugendstil etc., a fost o mişcare artistică formată din mari
amatori şi iubitori ai cărţii, privite ca un obiect de artă.
Ei au fost iniţiatorii acelei mişcări din grafica de carte
care a condus la crearea de către miriskusstnici a multor
ediţii de înaltă ţinută artistică, ediţii ce se deosebeau prin
logica şi interpretarea tuturor componentelor ce alcătuiesc
organismul cărţii.
Frontispiciile şi vinietele finale, aşa-zisele cul de lampe,
sunt, în fapt, fantezii pe teme istorice. Păstrarea valorilor
culturale, dragostea pentru frumos, propaganda făcută artei îi
uneşte pe miriskusstnici, naţionali şi internaţionali totodată.
Orice rus îşi trage seva din copacul falnic numit Al.S.
Puşkin, şi cu atât mai însetat este un emigrant nostalgic căruia
îi lipseşte locul. În 1911, când lucrează ilustraţiile pentru
Dama de pică, Al. Benois nu era încă un emigrant şi nici nu va
fi pentru ceva timp , dar exilul începe devreme, inclusiv pentru
ceilalţi artişti pomeniţi mai sus: în anul 1921 – pentru Alexeev
şi Masiutin, în 1927 – pentru Zvorâkin; mai greu de decriptat
ca atitudine este Suhaev, care se pierde în timpul primului
război mondial prin Italia şi Franţa şi, pe când unii fugeau din
„raiul” din URSS, el se întorcea acasă în 1945...
Benois a pendulat mult timp nesigur între Franţa şi
Rusia, dar se pare că prin 1960 se afla în Franţa.
Surprinzătoare, triste aceste destine de artişti asemeni unor
fluturi pe lampă...
Benois gândeşte cartea Dama de pică drept un testament
pe care ilustratorul şi-l permite fără să-şi ştie viitorul. Ediţia,
credem noi, este mai ales realizarea ilustratorului, mai puţin a
editorilor („tovărăşia” între P. Galik şi A. Vâlbor al S.
Petersburg”, ampla prezentare datorată lui N.O. Langer – 21
de file, cu note consistente).
Dama de pică este o carte atent gândită, regizată, s-ar
zice. Benois comentează capitolele în punctele sale
definitorii. Pornind de la copertele în mătase alb-gălbuie,
se întregeşte o carte ilustrată cu o tentă uşor
caricaturizantă, ca în viaţa reală. Designul copertei este
în stil Du Seuil. S-a adăugat un motiv trapezoidal central,
umplut cu o dantelă cu motive ornamentale, de sorginte
populară rusă, ce se unesc sugestiv în formă de inimă
(simbol al Damei de pică din cărţile de joc) în cele patru
colţuri. Chenarele sunt delimitate de dants des rats –
simbol al trecerii timpului, iar la cele patru colţuri
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extreme – de svastică, creată printr-o mişcare de rotaţie
în jurul centrului, în jurul mijlocului imobil, polul lumii
în manifestare, simbolul ciclurilor universale, al
curenţilor de energie.
Să observăm coperta plină de simboluri ale vieţii şi
morţii. Prin intermediul ei, Benois vorbeşte despre cartea lui
Puşkin folosind un simbolism mai puternic decât cel din
desene. În interiorul cărţii, ilustratorul utilizează moto-uri
pline de sens. Astfel, sub figura femeii (Dama de pică în
ipostază tânără, dar şi de bătrână) stă scris, în maniera
literaturii secolului XIX11: “Dama de pică înseamnă
duşmănie ascunsă” şi, maliţios, Benois adaugă: “Cea mai
recentă carte pentru ghicit”. Peste câteva pagini, sub
privirile unui cap de viţel de aur ce împunge cu cornuri ale
abundenţei, pictorul adună câteva cornuri la o masa la care
… nişte corniţe împodobesc capete oarecare. Urmează
versuri „beţive”, despre câştig de bani, notate cu tibişir la
masa verde:
“Iar pe vreme urâtă
Deseori
S-adunau
Tot mizau
Fie-le cu iertare!...
De la cincizeci la o sută
Lucru mare!
Berechet câştigau
Şi-ntr-una ei cu creta notau
Şi aşa, pe vreme urâtă,
Ispravă mare făceau”
(în traducerea lui Eusebiu Camilar)12
La începutul cărţii, Dama de pică, în costum de epocă (de secol
XVIII) şi împodobită cu panglici albastre, priveşte triumfătoare,
frumoasă, impunătoare şi vicleană .
Capitolul prim o prezintă pe Dama de pică în dublă
ipostază: sus – ca tânără înfloritoare, cu o roză proaspătă în
mână şi cu simbolul de inimă al damei, jos – bătrână
îmbrobodită, având în mână doar tija dezgolită a florii, alături
de semnul de inimă al cărţii de joc.
Urmează o miniatură plein page: la o masă de joc, o
doamnă în costum de secol XVIII (obsesia
miriskusstnicilor!), cu perucă albă.
Finalul de capitol este tot simbolic: un arlechin voiosdiabolic şi vagi personaje, în fundal.
Capitolul doi prezintă, într-o mic desen, bine dozat, un
cuplu de tineri – ea e vioaie, el – decis să o sărute. Nu lipseşte
nici de data aceasta o anume înclinaţie spre caricatură.
Urmează un frontispiciu: câţiva oameni cu pelerine de
secol XIX, scurte, urcă o scară spre o uşă deschisă; un ofiţer
trece prin apropiere.
Altă ilustraţie plein page: scenă a îmbrăcării bătrânei;
trei servitoare se agită în jurul său şi-i pun pe creştetul golaş o
scufie înaltă, de noapte, împodobită cu panglici roşii.
Vinietă finală: o trăsură din care coboară domni, dincolo
de o casă deschisă, luminată; la uşă – agitaţie.

11 În acest sens, în capitolul doi apare în legendă: „Il parait que monsieur est décidément pour les suivantes. / Que voulez-vous,
madame? Elles sont plus fraîches” (Conversaţie de salon), iar în capitolul trei: „7 mai 18xx Om fără morală şi fără religie” (din
Scrisori).
12 Oferim şi versiunea noastră asupra acestor versuri: „ În zilele urâte / Ne adunam adesea / Mă rog plecat / De la 50 la 100 /
Şi câştigam / Şi lăsam moştenire / Cu tibişir / Astfel, în zilele urâte / Aveam de lucru”.
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Capitolul trei: din nou o imagine
dublă: un bărbat scrie, alături, ea citeşte.
Din nou o habitudine a literaturii de secol
XIX – un moto francez: „Vous m’écrivez,
mon-ange, des lettres de quatre pages plus
vite que je ne puis les lire”.
Imagine frontispiciu: Hermann o
ameninţă cu pistolul pe bătrâna îngrozită.
Imagine plein page: înserare; Hermann
e afară în ninsoare, rezemat de un zid; printre
fulgii de zăpadă, o trăsură văzută din spate.
Cul de lampe: femei urcând în trăsură,
privite de Hermann.
Capitolul patru: din nou motivul
Damei de pică – sus, el e un tânăr cu epoleţi,
jos – uscat şi bătrân.
Frontispiciu: scenă de explicaţie între
Hermann şi Lisaveta Ivanovna – el lipit de
pervaz cu spatele, ea costernată, cu capul în
mâini, înţelege totul şi visele se destramă.
Plein page: Hermann se furişează prin
spatele bătrânei moarte, pe fotoliu, cu
picioarele întinse în afară.
Cul de lampe: Hermann coboară în
noapte, pe scara din spate, ca un hoţ.
Capitolul cinci: frontispiciu care arată
înmormântarea bătrânei – lumânări,
catafalc, lume multă; Hermann are o
expresie consternată.
Plein page: pe pat, îmbrăcat în
uniformă, Hermann urmăreşte din ochi
fantoma bătrânei care-i arată cele trei cărţi;
la lumina lumânării, zorit, Hermann scrie
aplecat peste masă.
Într-o mică vinietă, doi funcţionari
poartă o discuţie în franceză – o oarecare
minoră neînţelegere, de la şef la subaltern.
Deasupra mesei de joc, sub un abajur,
câţiva oameni joacă cărţi; utima carte a lui
Hermann, după mai multe succese: 3-7,
Dama în loc de As.
Cul de lampe: pe o pernă, capul
bătrânei, împodobit cu horbotă, are o
expresie batjocoritoare.
De după o draperie, din umbră, se iţeşte
Moartea, propulsată de mişcarea nemiloasă a
ceasului; prin faţa ei se scurge o umbră umană.
Cul de lampe: sugestiv, păpuşăresc –
un arlechin draconic ţine un laţ în care se
mişcă două personaje: bărbatul cu un buchet
de flori, femeia ştergându-şi lacrimile; cele
două inimi sunt strânse într-un laţ încuiat cu
lacăt, ţinut de arlechin.
Aceată ultimă imagine descrie
epilogul: fiecare şi-a primit răsplata în
veşnicul dans al inimilor unde doar cei buni
sau indiferenţi sunt răsplătiţi.
Cel care a vrut prea mult se
autodistruge: Hermann înnebuneşte, celelalte
personaje însă se descurcă în iureşul vieţii.
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Pisica în literatură şi în artele plastice

Lucian Popa

O fiinţă de hârtie
– pisica în literatură şi în artele plastice –
„Să vâneze şoareci el e încântat, / Să vânez cuvinte eu am adăstat. / [...] / De pe
ziduri el priveşte, / Aprig, fioros şi mândru; / La ale-nţelepciunei fortăreţe /
Gândul meu vajnic tânjeşte. […] / În ale noastre obiceiuri împăcarea ne găsim, /
Căci eu mă am pe mine, iar el chiar pe sine.” (Poem irlandez anonim)

Acest poem demonstrează că, în momentul în care celei creştine (dacă nu chiar sursa acesteia). Apollo a
creştinismul a înlocuit vechile religii europene, o seamă creat leul, propria sa creatură solară, în vreme ce Diana,
de atribute ale zeităţilor egiptene Isis, Bubastis şi zeiţa lunii, a creat o versiune la scară mai mică – pisica.
Sekhmet au fost încorporate în imaginarul creştin, pisica Este foarte posibil ca, în pofida auspiciilor pozitive,
fiind asociată Fecioarei Maria. Un exemplu în acest sens această legendă să fie cauza asocierii ulterioare a pisicii
este legenda populară conform căreia, exact în momentul cu răul, dat fiind că şi zeităţile lunare, care au fuzionat
în care Fecioara Maria îl năştea pe Iisus în grajd, o pisică într-un final în Hecate, zeiţa nopţii, au avut parte, în
aducea pe lume un pisoi. Legenda este adesea prezentă în timpurile creştine, de o soartă sumbră.
picturile care îl reprezintă pe Iisus copil jucându-se cu un
Puterile psihice ale pisicii nu au fost considerate
pisoi. Unul dintre cele mai cunoscute tablouri de acest demonice întotdeauna, dar, aidoma demonilor cu cap de
gen este Madona cu pisica, operă a pictorului Federico pisică, aceste fiinţe sunt capabile nu numai să vadă în
Barocci din Urbino (secolul XVI). În acest tablou, viitor, ci şi să influenţeze transpunerea în fapt a
Sfântul Ioan Botezătorul copil tachinează o pisică, previziunilor. O credinţă mult citată în acest sens este
arătându-i un sticlete, pentru a-l distra pe copilul Iisus cea conform căreia dacă pisica părăseşte o casă, acest
(Fig.1). Lucrarea se află la Galeria Naţională din Londra. lucru se întâmplă dat fiind că ştie că stăpânul său va muri
Există cel puţin un aspect tainic al simbolismului în scurt timp. Ideea de „pisică oracol” este foarte veche.
acestei legende. O serie de vechi credinţe aruncă o rază de În Burma, exista Sinh, pisica cu ochii aurii, venerată de o
lumină asupra poveştii pisicii din grajd. De pildă, exista sectă ce era convinsă că aceasta ar avea puteri de oracol.
superstiţia că pisica îşi naşte pisoii pe gură, superstiţie care ar Din câte se ştie, în Bastet (Egipt), pisica era numită şi
putea veni din familiara imagine a pisicii care îşi cară pisoii „maestră a oracolului”. Fără nici o îndoială, pisicile
în gură. De asemenea, în antichitate exista o superstiţie sacre erau utilizate în templele egiptene în scopuri
conform căreia pisica este fecundată prin ureche, aspect divinatorii, cu toate că adevărata felină oraculară era
relevant pentru povestea „pisicii virgine”, poveste legată de leul. Horus, zeul soarelui, era reprezentat sub forma unui
credinţa că Fecioara Maria l-a conceput pe Iisus în timp ce soare în formă de disc, flancat de doi lei: cel din stânga
asculta vorbele rostite de Sfântul Duh. Foarte posibil, era trecutul, iar cel din dreapta – viitorul. Aceste
simbolismul din spatele acestei curioase superstiţii are simboluri păgâne vor pătrunde în arta creştină, dovadă
legătură cu Hristos, înţeles ca Logos –
picturile medievale care înfăţişează
lumea izvorăşte din gura lui
lei sau capete de lei, amplasate pe
Dumnezeu. În pogorârea sa pe
braţele jilţului în care stă aşezată
pământ, cuvântul este „auzit” de către
Fecioara Maria. Corespondenţa cu
Fecioara Maria, care astfel
simbolismul egiptean este evidentă:
procreează. Nu puţine sunt picturile şi
Fecioara Maria şi pruncul sunt
sculpturile care redau această idee cel
asociaţi cu puterea solară (lumina
mai adesea prin intermediul unui
din Evanghelia Sfântului Ioan).
porumbel (simbol al Sfântului Duh)
Există o conexiune între Isis,
ce introduce ciocul în urechea
zeitate asociată cu lumina lunii
Fecioarei.
pline, şi „pisica oracol”, astfel încât
Un simbolism frecvent întâlnit
putem căuta legături ulterioare ale
în picturile mai vechi este legat de
pisicii (ce dispune inclusiv de
crucea figurată în blana pisicii lui
atributele zeiţei Isis) cu Fecioara
Iisus, pentru a sugera cu mai mare
Maria. Atât Isis, cât şi Fecioara
claritate faptul că ea este un simbol
Maria erau asociate cu grânele.
de sorginte creştină. În mitologia
Ambele sunt numite uneori „Mama
clasică există o poveste similară
grânelor” – simbol ezoteric
fig. 1
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complex. Există numeroase
căminului. Aidoma Dianei
gravuri în lemn şi picturi
– care provine din tradiţia
care o portretizează pe
egiptenei Isis –, Freya s-a
Fecioara Maria în postură
transformat în Artemis,
de „zeiţă a grânelor” sau
aceasta din urmă fiind
înveşmântată într-o rochie
asociată
ulterior
cu
ornată cu spice. Un exemplu
Fecioara Maria.
în acest sens este magnificul
Deşi s-a presupus mult
triptic pictat în secolul XV
timp că pisica domestică a
de Hugo van der Goes, aflat
ajuns în Europa de Nord
la Galeria Uffizi din
abia prin secolele XI-XII,
fig. 2
Florenţa.
Lucrarea
o
există unele imagini cu
înfăţişează pe Fecioara Maria cu pruncul, un snop de pisici, cu siguranţă domesticite, atât în unele aluminuri
grâne fiind aşezat alături. Cuvântul asirian bar înseamnă celtice din secolele VIII şi IX, cât şi la baza unor cruci
atât grâne, cât şi „fiu”; la fel şi cuvântul latin spica: celtice. Aşadar, pisica domestică a ajuns în Europa de
desemnează snopul de grâne aflat în mâna Fecioarei nord mult mai devreme. Pisica egipteană cu păr scurt a
stelare. Acesta are drept corespondent în greacă ajuns în Irlanda, dar, la fel cum s-au petrecut lucrurile şi
termenul stachys care, pe lângă înţelesul de „grâne”, are în cazul pisicilor „albe” ale creştinismului, ea nu a reuşit
şi semnificaţia de „odraslă”. Simbolismul ocult ce să înlăture în totalitate imaginea negativă a pisicilor
înconjoară Fecioara-Mamă abundă în semnificaţii care negre din legendele irlandeze.
fac trecerea de la grâu la Fiu şi de la Fiu la pâine.
La Pompei s-a păstrat un splendid mozaic cu o
Toate aceste asocieri se reflectă nu numai în pisică domestică (Fig. 2). Dat fiind că la finele primului
obiceiul de a confecţiona păpuşi din spice, ci şi în secol după Hristos creştinii erau, din câte se pare, deja
ritualul de sacrificare a pisicilor în timpul procesiunilor foarte activi în acest oraş, trebuie să admitem că există o
de celebrare a recoltelor, după cum arată Oldfield anume relaţie între acest mozaic şi imaginile cu feline
Howey: „Aceste grâne cereşti, Spica Virgins, odrasle ale descoperite în arta creştină timpurie din Irlanda. Pisica
Fecioarei, sunt însoţite de o umbră, o Pisică Gardian. domestică a putut fi adusă chiar înainte de secolul IV de
Luna pisicii albe, purificatorul nopţii, dispersează călugării care au călătorit spre nord cu scopul de a fonda
umbrele cu razele sale argintii, asumându-şi rolul de aşezări monastice în Insulele Britanice. Acest lucru ar
protector al recoltei celeste, pe care şoarecii cenuşii ai explica toate acele imagini creştine care înfăţişează
nopţii încearcă să o devoreze şi să o distrugă. Fecioara pisici stând liniştite în mijlocul unei adunări de şobolani.
de lapte dătătoare face parte din categoria lunii, iar Un exemplu este fascinantul detaliu dintr-o ilustraţie
prezentă în Cartea de la Keels, realizată în secolul VIII
pisica este simbolul său ancestral.”1
Unii cercetători susţin că egiptenii au refuzat mult într-o mânăstire irlandeză (Fig. 3). De altfel, această
timp să exporte pisicile lor sacre, astfel că pisica a fost ilustraţie face îndreptăţită aprecierea că este „poate cea
domesticită în Europa de Nord relativ târziu. Aşadar, mai elaborată operă de caligrafie realizată vreodată”.
pisica pe care teutonii au sacralizat-o în cinstea zeiţei lor Paşnicele pisici prezente aici nu au un rol pur decorativ,
Freya, regina lunară, era aproape sigur sălbatică. Unele ci conţin un mesaj creştin. Dacă şobolanii îi reprezintă
imagini o reprezintă pe Freya în carul său la care sunt pe cei care se înfruptă din pâinea destinată împărtăşaniei
înhămaţi doi râşi. Freya, al cărui nume dăinuie încă în (aluzie la primitorii nedemni ai sfintei cuminecături, la
cuvântul englez Friday (Freya‘s Day), era zeitatea cei ce perseverează în păcat, deşi au luat din trupul lui
tutelară a femeilor, ziua ei fiind considerată favorabilă Iisus Hristos), pisicile sunt simbolul Judecăţii de Apoi.
căsătoriei. Freya va fi demonizată de creştinism – ziua Au oare aceste pisici o natură demonică? Greu de crezut.
Dacă scribul ar avut în
de vineri era văzută ca zi în
intenţie să le portretizeze în
care Hristos a murit, zi
postura de diavoli în
favorabilă
sabatului
miniatură, s-ar fi cuvenit să
vrăjitoresc. Natura triplă a
le
dea
o
înfăţişare
zeiţei Freya, asemănătoare
înspăimântătoare sau să
celei a zeiţei Diana, este
sugereze în vreun fel natura
exprimată prin intermediul
lor demonică.
pisicii care îi trage carul,
Există o serie de pisici
căci pisica este în acelaşi
„creştine” la baza crucii
timp zeitate a întunericului,
fig. 3
celtice Muireadach, aflată
a luminii solare şi a
1 Howey, Oldfield M. The Cat in the Mysteries of Religion and Magic. 1923, p. 345
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la Monasterboice (County Louth), în
lor, care până atunci torcea liniştită
Irlanda (Fig. 4). Una dintre ele pare
lângă foc, s-a năpustit şi i-a sfârtecat
să spele un pisoi proaspăt venit pe
beregata, ducând la îndeplinire
lume, în timp ce cealaltă se joacă sau
pedeapsa pentru un asemenea act
mănâncă o pasăre. Pisicile sunt
mârşav.
gardienii ce veghează panoul pe care
Relatările despre ştiinţa pisicii
se află inscripţionată deviza: „Or do
abundă în literatura creştină. O relatare
Muireadach las ndearnad in Chros”
savuroasă este cea despre excentricul
(„O rugăciune pentru Muireadach,
reverend Hawker din Morwenstow,
care a făcut ca această cruce să fie
care, după cum arată istoricul Michael
ridicată”). Muireadach a fost abate al
Williams, era „o legendă vie din timpul
Mânăstirii Buithe (St Buith‘s Abbey)
în care a făcut umbră pământului”2:
până în anul 922. La artiştii creştini ai
Hawker a angajat nouă pisici în
primelor secole, exista practica de a
serviciul său, pentru a-i păzi biserica
figura la baza unei cruci câteva pisici,
de şoareci, după care a excomunicat-o
cu intenţia de a readuce în memorie
pe una dintre ele, deoarece a prins un
creaturile care s-au născut în grajd, în
şoarece chiar în sfânta zi de
acelaşi timp cu Iisus.
duminică…
O altă pisică este prezentă întrÎn afara contextului creştin,
un cântec din secolul VIII, păstrat la
pisicile sunt rare ori văzute drept
fig. 4
mânăstirea Sfântul Petru din
altceva decât simboluri ale
Carinthia, Austria. Pisica învăţăcelului de care se face „demonicului” sau ale „animalităţii pline de
vorbire în acest cântec poartă numele de Pangur Ban.
lascivitate”, conform expresiei cărturarului Nackam,
Irlanda a avut, cu siguranţă, propriile pisici negre, din secolul XIII. La sfârşitul evului mediu însă, acest
înainte ca primii călugării să ajungă pe aceste meleaguri. simbolism felin a suferit o schimbare, chiar dacă
Mărturie stau relatările despre pisica lui Finn. Este greu să pentru scurt timp. Atunci când poetul Langland şi-a
asociem pisica din basmele irlandeze cu creştinismul, iar revizuit poezia Vis despre Piers Plowman (1377),
dacă ne-am orienta după ilustraţia lui Arthur Rackham, inspirată dintr-o fabulă populară, a adus în scenă o
mai curând era vorba de pisici sălbatice. Vechile basme îl pisică ce se temea de şoareci. De fapt, poezia este o
pomenesc pe Iruscan, regele pisicilor, mare cât un bou, satiră politică destul de evidentă. După cum observa
care trăia într-o peşteră, la Knowth, în Meath. Poetul Francis Klingender în antrenantul său volum
Senchan s-a dovedit îndeajuns de nechibzuit încât să ia Animalele în artă şi gândire3, revizuirile lui Langland
peste picior şoarecii şi pisicile, pe acestea din urmă intenţionau să reflecte tensionata atmosferă politică
deoarece i-au lăsat pe şoareci atât de liberi şi netulburaţi, din Anglia acelor timpuri. Astfel, „pisica cu slujitori”
încât au ajuns să-şi înmoaie mustăţile, nestingheriţi, în era o trimitere lipsită de echivoc la Edward al III-lea,
cupa poetului. Povestea spune că Iruscan s-a mâniat atât iar pisoiul care merge pe urmele pisicii şi persecută
de tare din pricina satirei, încât l-a înşfăcat pe Senchan şoarecii era nepotul său, viitorul rege Richard al II-lea.
pentru a-l devora, dar Sfântul Ciaran l-a salvat, aruncând o Edward al III-lea se afla în anii săi de declin (a şi murit
ţepuşă încinsă în uriaşa pisică.
în acel an). Fireşte, un simbolism de o asemenea
Înfrângerea unui demon local de către un sfânt factură avea încă legătură cu „demonicele” atribute cu
creştin nu putea face parte desigur din categoria istoriilor care fusese învestită pisica, căci şoarecii (poporul
depănate de vechii barzi, ci din cea adaptată sau adusă de englez) aveau a se teme atât de pisică, cât şi de pisoi,
creştini. Folclorul îl tratează pe
aidoma şoarecilor din fabula lui
Iruscan cu o teamă împletită cu
Langland, care deciseseră să nu
respect, destăinuindu-ne ce a păţit un
lege un clopoţel de gâtul pisicii,
ţăran irlandez care a făcut de
deoarece pisoiul va ajunge cel puţin
petrecanie unei pisici. Înainte de a-şi
la fel de rău ca şi pisica. Asocierea
da sufletul, victima i-a spus: „Du-te
pisoiului cu demonicul, iscată în
acasă şi laudă-te faţă de soţia ta că lmintea şoarecelui, poate fi legată de
ai ucis pe regele pisicilor”. Imediat
faptul că fiul lui Edward al III-lea
ce a ajuns acasă, ţăranul i-a spus
era nimeni altul decât Prinţul
soţiei sale că i-a venit de hac regelui
Negru. În popor, se consideră că
fig. 4 - detaliu
pisicilor. Dintr-un singur salt, pisica
epitetul „negru” venea atât de la
2 Williams, Michael. An Unusual Church History. Manchester, 1977, p. 89
3 Klingender, Francis. Animals in art and thought to the end of Middle Ages. Londra, 1971, p. 253
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dispoziţia morală a prinţului,
lună ne obligă să analizăm cu
cât şi de la culoarea armurii
atenţie acest poem plin de
sale, cu toate că este mult mai
„nonsens”. În primele versuri,
probabil să vină de la hermina
bufniţa „priveşte în sus, la stelele
figurată pe blazonul său
de deasupra ei”. După cum se
(aşadar, el să nu aibă nici cea
ştie, luna, simbol durabil şi
mai mică legătură cu forţele
puternic, a fost adoptat de către
întunericului).
Mult
mai
otomani în secolul XVIII, ca
probabil,
leul
heraldic
emblemă sacră. Or, în poemul lui
reprezentat
pe
blazonul
Lear găsim referiri la stele, lună
Prinţului Negru, aflat la
şi curcan (turkey). În creştinism,
fig. 5
catedrala din Canterbury, are
bufniţa, simbol al Dianei
legătură cu simbolismul felin al poemului (vânătoarea (ulterior, al Minervei, echivalentul său roman), era
„pisicii cu slujitori” trimite la comportamentul decăzut corelată cu înţelepciunea ascunsă şi cu tradiţia secretă. În
al leului Angliei).
acest context, ne putem întreba dacă poemul are vreo
Simbolismul medieval acţionează pe mai multe legătură cu faptul că, în anul în care a fost scris, a fost
niveluri, încorporând uneori principii şi nuanţe pronunţată declaraţia privind infailibilitatea papală? Cât
antagonice. Simbolurile încorporate într-una dintre priveşte simbolismul pisicii, pare mai mult ca sigur că,
paginile de schiţe ale lui Villard de Honnecourt reflectă pentru Lear, pisica era un simbol al bucuriei şi al vieţii, o
din plin acest lucru. Pisica din partea de sus a paginii are o creatură a spiritului. Într-una dintre primele ilustraţii ale
evidentă tentă demonică, în vreme ce pisica din stânga-jos poemului, realizate de Lear însuşi, pisica stă la cârma
pare să fie mai curând una domestică, obişnuită. Totuşi, nu bărcii, dând startul aventurii, în timp ce bufniţa cântă o
putem să nu observăm că a doua pisică este răsucită într-o serenadă, acompaniindu-se de chitară. Dacă pisica şi
poziţie ce trimite la labirintul desenat în dreapta sa. bufniţa sunt creaturi ale nopţii, curcanul este evident
Desenul pare să reia tema labirintului din catedrala din simbolul unei ţări păgâne. Căsătoria dintre pisică şi
Chartres sau din alte câteva biserici medievale. Scopul bufniţă, săvârşită în lumina lunii, poate reprezenta o
labirintului era acela de a-l conduce pe pelerin spre centru, aluzie la bucuria „păgânismului” lunar, ce uneşte forţele
loc în care putea găsi pacea lui Hristos. Este oare posibil pline de viaţă ale pisicii cu înţelepciunea ascunsă a
ca pisica, prin imitarea acestei mişcări circulare, să bufniţei.
simbolizeze căutarea păcii interioare? Este pisica lui
Cu Motanul încălţat, a apărut în 1697 în volumul
Honnecourt un simbol al Fecioarei (printr-o întoarcere la Poveştile mamei mele Gâsca, Charles Perrault modifică
semnificaţia sa originară, cea de Regină a nopţii)? Deşi din plin imaginea diabolică a pisicii, cu toate că, la o
pisica dispunea de un imens potenţial simbolic, atât în primă lectură, povestea motanului nu pare să ascundă
satira politică, cât şi în literatura moralizatoare, nebunia vreun mister şi nici să amelioreze imaginea pisicii. Fiul
iscată de vânătoarea de vrăjitoare a contaminat mai toate cel mic al unui morar primeşte drept moştenire un
straturile non-demonice.
motan, la moartea părintelui său, lucru care-l
Foss, pisica artistului Edward Lear, a avut parte de o nemulţumeşte, dat fiind că fraţii mai mari se aleg cu
viaţă de clovn alături de acesta, vreme de şaptesprezece lucruri mult mai atrăgătoare, unul dintre ei primind
ani, bucurându-se de privilegiul de a fi înmormântată în moara, iar celălalt măgarul. Numai că motanul nu era o
Italia, în grădina vilei de la San Remo a stăpânului său. pisică oarecare, căci putea să vorbească. El îi spune
Lear şi-a imortalizat prietenul în galeria blazoanelor băiatului că s-a ales, de departe, cu partea cea mai
heraldice pisiceşti, Foss Passant fiind probabil unul valoroasă a moştenirii, lucru de care acesta se va şi
dintre cele mai celebre desene cu pisici din secolul XIX. convinge singur. Pentru început, băiatul îi îndeplineşte
Înclinaţia spre ludic şi paradox a lui Edward Lear motanului dorinţa de a avea o pereche de cizme. În
este omniprezentă în opera sa, de la desene şi versuri, paranteză fiind spus, aceste cizme vor provoca un
până la limericks-uri. Dar ce înţelesuri simbolice se pot adevărat curent iconografic: acest motan reprezentat
ascunde, de pildă, în poemul Bufniţa şi pisica4, poem frecvent în veşminte de cavaler va inspira ilustraţiile lui
care, la prima vedere, este o culme a nonsensului? Pisica Gustave Doré. (Fig. 6)
Printr-o serie de stratageme iscusite, straniul motan
şi bufniţa călătoresc pe mare într-o păstaie de mazăre,
folosită pe post de barcă. După o serie de peripeţii, ele îl convinge pe rege că stăpânul său este marchizul de
sunt căsătorite de un curcan ce trăieşte pe-o colină (Fig. 5): Carabas, un moşier putred de bogat, determinându-l
„La marginea nisipului, mână în mână, / Au dansat în astfel să îi ofere straie adecvate rangului său. Pentru a
lumina aruncată de lună, / De lună, / De lună, / Au pune la dispoziţia stăpânului o casă pe măsura poziţiei
dansat în lumina aruncată de lună.” Însăşi referinţa la sale sociale, întreprinzătorul motan convinge un căpcăun
4 Lear, Edward. Nonsense Songs. New York, 1971, p. 44
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(proprietar al unui castel magnific)
ajutorul motanului, acesta nu ar fi
să se transforme în şoarece, pentru
fost capabil nici să-şi identifice
ca după aceea să-l înfulece. Drept
ţelurile, darămite să le atingă. Pe
urmare, castelul ajunge domeniul
de
altă
parte,
căpcăunul
proaspătului marchiz. Bogăţia sa îl
simbolizează
elementele
va impresiona atât de mult pe rege,
întunecate ce se găsesc în toţi
încât îi va oferi mâna fiicei sale.
oamenii, el este gardianul negru
Aidoma stăpânului său, motanul
din multe basme. El trebuie
va ajunge mare dregător.
păcălit,
evitat,
eventual
Motanul încălţat este încărcat
transformat şi anihilat. Castelul său
de tainice semnificaţii, numai că ele
– tărâmul întunecat – trebuie
au scăpat acelora care n-au înţeles că
explorat sau folosit într-un scop
vechile poveşti conţin întotdeauna o
mai bun, de cele mai multe ori în
înţelepciune secretă. În Fairy
acest castel aflându-se o comoară
Library, lucrare publicată în 1870,
pe care eroul o descoperă. Motanul
George Cruikshank consideră că
este cel care îl scapă pe băiat de
această poveste reprezintă mai mult
căpcăun, tot el este cel care îşi dă
decât o serie de lecţii de cum poţi
seama că se pot folosi de castelul
fig.
6
avea succes urmând calea
căpcăunului pentru a-l impresiona
făţărniciei5. În versiunea pe care o dă acestui basm, pe rege.
Motanul încălţat simbolizează interioritatea
Cruikshank modifică finalul, transformându-l pe motan în
om. Se conturează astfel o morală care nu are legătură cu băiatului, de aici îi şi vine puterea. Simbolismul acestui
basmul lui Perrault: motanul din varianta lui Cruikshank basm extraordinar demonstrează cât de profund poate
recunoaşte că este fostul paznic de vânătoare al adevăratului schimba un scriitor imaginea unei creaturi care, la
marchiz de Carabas, transformat în pisică deoarece nu s-a sfârşitul secolului XVII, se afla încă sub pecetea
arătat suficient de încântat de norocul de a se număra printre vrăjitoriei. Perrault a folosit mai multe filoane din
creaturile umane. Morala acestei variante este destul de poveşti mai vechi, în care o pisică îşi ajută stăpânul. Se
brutală, lui Cruikshank lipsindu-i graţia penei lui Perrault. pare că această poveste provine din India şi va circula în
Basmul lui Perrault a fost tradus pentru prima dată în Europa în patru versiuni, de la începutul secolului XVI
engleză în 1729, fiind inclus în volumul Istorii sau poveşti până pe la mijlocul secolului XVIII. Dintre acestea, cea
ale trecutelor vremuri. Imaginea motanului încălţat s-a mai cunoscută este versiunea dată de Perrault. O altă
perpetuat în mai multe serii de poveşti populare, inclusiv în versiune, tot din secolul XVII, intitulată Gagliuso, îi
aparţine lui Giambattista Basile şi are un final diferit, nu
unele poveşti contemporane.
Cine este această pisică şi de ce este ea încălţată cu la fel de fericit ca acela din varianta lui Perrault
cizme? Ştim că le-a căpătat apelând la un pretext destul (proaspăt căsătoriţi, băiatul şi prinţesa îi jură motanului
de străveziu: la începutul poveştii, după ce îi dezvăluie recunoştinţă veşnică, promiţându-i că, după ce acesta se
noului său stăpân faptul că este în stare să vorbească, cere va stinge din viaţă, îl vor îmbălsăma şi îl vor aşeza într-o
să i se confecţioneze o pereche de cizme, pentru a-şi cuşcă de aur; cum motanul ştie că nu trebuie să se
putea croi drum prin mărăcinişuri. Care este simbolismul încreadă în vorbele oamenilor, îi pune la încercare,
secret al acestor cizme? În mod evident, semnificaţia lor prefăcându-se mort – stăpânul său dă uitării promisiunile
este strâns legată de cea a pisicii. Aşadar, care este făcute, pregătindu-se să-l arunce pe fereastra castelului;
semnificaţia pisicii? În primul rând, ea este o moştenire. motanul îl pedepseşte pe băiat pentru lipsa de
De ce ar avea nevoie o pisică să-şi protejeze labele de recunoştinţă, plecând cu tot cu prinţesă şi castel şi
mărăcini? Motanul simte nevoia imperioasă de a fi apărat lăsându-l să se descurce singur; preţul pe care băiatul îl
de lume, mărăcinişurile aspre nefăcând parte din tărâmul plăteşte pentru nerecunoştinţa sa este pierderea
său. Cizmele ar putea simboliza faptul că motanul nu este nepreţuitei sale vieţi interioare).
Petre Ispirescu va utiliza şi el tema Motanului
o fiinţă din această lume, având nevoie aşadar de
protecţie specială. Pisica simbolizează astfel delicata încălţat într-unul dintre basmele sale, Cotoşman
lume interioară a omului, care poate fi lesne rănită sau năzdrăvan6: Un cuplu fără copii înfiază un cotoi. La scurt
timp li se naşte un fiu, care se va împrieteni cu motanul.
sfâşiată de mărăcinişurile lumii.
Motanul încălţat apreciază just oportunitatea ca Părinţii mor, iar băiatul şi motanul pleacă să locuiască
stăpânul său să se căsătorească cu fiica regelui. Căsătoria într-o scorbură din pădure, cotoiul ocupându-se de toate,
reprezenta împlinirea destinului băiatului, or, fără de la amenajarea culcuşului, obţinerea mâncării şi apei de
5 Cruikshank, George. Fairy Library. Londra, 1870, p. 86.
6 Ispirescu, Petre. Zîna zînelor. Bucureşti, 1960, p. 143.
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cuiva care nu are trup. Regele
băut şi până la educaţia băiatului,
contraargumentează: orice are un
distrându-l cu snoave şi cu
cap poate fi decapitat. Capul
ghicitori. În linii mari, firul narativ
pisicii priveşte în jos, urmărind cu
nu se abate prea mult de la cel din
atenţie toată această controversă
Motanul încălţat.
privind relaţia dintre trup şi cap.
Şi în contemporaneitate
Trupul Pisicii de Cheshire este
Motanul încălţat a suscitat o
lipsit de realitate în măsura în care
multitudine
de
interpretări,
nici trupurile desenate pe cărţile de
continuări şi parodii. Un exemplu
joc nu sunt reale, iată de ce însuşi
este volumul publicat în 1974 de
capul său este capabil să dispară,
David Garnett, Master Cat7,
lăsând în urmă doar un rânjet. Până
volum care are un sugestiv
la urmă, tot ceea ce se petrece în
subtitlu: Povestea adevărată şi
Ţara Minunilor este la fel de real şi
necenzurată
a
Motanului
fig. 7
Încălţat. Aflăm aici cum s-au petrecut, de fapt, lucrurile: de palpabil ca şi „strălucirea lunii”. În această secvenţă a
„Copiii cunosc prima parte a istoriei sale din cărţile de poveştii, capul Pisicii de Cheshire este reprezentat sub
poveşti, iar pisoii află istoria întreagă de la mamele lor. forma unei luni pline, plutind pe deasupra iluzoriei lumi
Cea de-a doua parte a acestei poveşti a fost scrisă acum a cărţilor de joc.
Numele de Cheshire poate fi pur şi simplu o
pentru prima dată.” Un alt exemplu este volumul
parodic publicat de James Finn Garner, Poveşti corecte referinţă la brânza de Cheshire, însă este posibil ca
politic de adormit copiii, care a văzut lumina tiparului în Lewis Carrol să fi avut în intenţie un simbolism mult
anul 1994 – basmele nu mai sunt ce-au fost, dimpotrivă, mai ascuns.
Cheshire, locul unde Carrol şi-a petrecut anii
au suferit modificări conform principiului corectitudinii
politice; motanul încălţat are un discurs de lider sindical, tinereţii, era un palatinat (domeniu al unui conte palatin)
participă la training-uri ce îl familiarizează cu limbajul ce beneficia de privilegii regale. Ebenezer Brewer9 face
referire la o tradiţie conform căreia pisicile din Cheshire
de lemn etc.
râd necontenit deoarece ideea de palatinat li se pare cum
●
Pisica de Cheshire, pe care Alice o întâlneşte în nu se poate mai absurdă. Ducesa pe care Alice o
peregrinările sale prin Ţara Minunilor, se poate lăuda cu întâlneşte are un rang superior unui conte palatin, acesta
cel mai celebru rânjet din întreaga literatură britanică. fiind probabil motivul pentru care o concediază cu atâta
Din păcate, nici pisica şi nici rânjetul său nu au avut promptitudine pe Pisica de Cheshire atunci când Alice
parte de interpretări adecvate, deşi este limpede că în întrebă despre ea. De altfel, ducesa este aceea care îi
Alice în Ţara Minunilor se găsesc multe referinţe destăinuieşte lui Alice că este vorba despre „o pisică de
ezoterice şi aluzii simbolice. Aceste subtile referinţe Cheshire”. Poate că merită menţionat aici şi faptul că,
trebuie căutate atât în text, cât şi în ilustraţiile realizate odinioară, brânza de Cheshire era modelată în forma
de John Tenniel, după instrucţiunile precise ale lui unei pisici care rânjeşte.
În analiza psihanalitică făcută operei lui Lewis
Carrol. Gravura care o înfăţişează pe Alice ţinând copilul
transformat într-un purceluş este un exemplu elocvent Carrol, Phyllis Greenacre10 subliniază faptul că, la un
privind simbolismul personal ascuns, la care se referă nivel mai profund al semnificaţiei, pisica este cea
Martin Gardner8.
care mâncă şobolanul care ar fi putut mânca brânza.
În simbolistica utilizată pentru Pisica de Cheshire, Dar, cum în text nu este menţionat niciun şobolan,
Carrol apelează la străvechea conexiune dintre pisică şi poate că este mai adecvat să vedem în pisica de
lună: felina este plasată sus, deasupra unui copac, având Cheshire mai ales umorul său, ca simbol lunar,
cerul ca fundal (Fig. 7); atunci când pisica dispare, în derivat din mitologia egipteană a lui Bastet – un chip
urma ei rămâne doar o semilună formată din dinţi care lunar care râde. Pisica de Cheshire creşte şi
rânjesc. Într-una dintre ilustraţii, pisica de Cheshire este descreşte, apare şi dispare, precum luna însăşi. O
reprezentată uitându-se în jos, cu amuzament diabolic, la asemenea interpretare ar putea explica motivul
cărţile de joc, angrenate într-o aprinsă dispută (Fig. 8). pentru care ducesa şi Alice discută despre eventualele
Călăul a primit ordin de la regina nebună să taie capul avantaje ale accelerării timpului.
pisicii de Cheshire, dar se încăpăţânează să susţină,
Unii interpreţi au sugerat că pisica zâmbitoare a fost
urmând o logică perfectă, că nu are cum să taie capul inspirată de capetele care râd, sculptate pe bolta
7 Carte apărută în versiune românească cu titlul Excelenţa sa, Motanul.
8 Gardner, Martin. The Annotated Alice. Londra, 1970, p. 96
9 Brewer, E. C. Brewer’ s Dictionary of Phrase and Fable. Londra, 1963, p. 253.
10 Greenacre, Phyllis. Swift and Carroll. New York, 1955, p. 164.
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transeptului sudic al bisericii parohiale
rădăcini sunt încastrate în creier, în
din Cranleigh (Surrey). Cu toate că în
vreme ce ramurile coboară spre lumea
arhitectura bisericească engleză există
inferioară. Creierul, sursă a vieţii
reprezentări feline, nu este sigur dacă
spirituale, simbolizează aşadar izvorul
sculpturile de la Cranleigh reprezintă o
vieţii omului.
pisică sau, mai curând, un demon care
Ce anume ar putea simboliza aceste
rânjeşte, similar altor reprezentări
trei creaturi care trăiesc în arborele
descoperite în unele biserici din evul
spinal al lui Esop? Vulturul este un
mediu târziu. Asemenea capete de
simbol al gândirii, el îl face pe om să-şi
feline au fost descoperite şi pe uşa
imagineze că se poate înălţa spre ceruri.
sudică a bisericii de la Ifflexy, situată
Pisica este simbolul vieţii emoţionale, în
în apropiere de Oxford. Mult mai
timp ce scroafa reprezintă omul ca fiinţă
elocvent este faptul că biserica din
fizică, cu dorinţele sale; ea acţionează în
Daresbury, unde Carrol şi-a petrecut
zonele inferioare, departe atât de
copilăria, are pe latura dinspre nord o
strălucirea intelectuală a vulturului, cât
fig.
8
serie de gargui leonini care rânjesc; ei
şi de isteţimea senzitivă a pisicii.
ar fi putut foarte bine să sugereze unui băiat sensibil
Este interesant faptul că, atunci când studiem pisica
ideea unei pisici care rânjeşte.
din perspectiva simbolismului religios, descoperim ceva
●
mai mult decât decăderea unei zeităţi feline la rangul de
Suntem obişnuiţi să considerăm că fabulele lui Esop demon. În cazul simbolismului literar (laic) nu suntem
sunt exclusiv „poveşti morale”. Cu toate acestea, unii târâţi în jos, spre tărâmurile infernale, cum se întâmplă
hermeneuţi contemporani consideră că ele abundă de în cazul simbolismului din scrierile religioase, ci suntem
simboluri ascunse. Un exemplu cât se poate de elocvent determinaţi să examinăm mai degrabă natura interioară a
de simbolism al pisicii ce vorbeşte despre destinul pisicii. Această potecă literară ne conduce la aşa-numita
omului este fabula în care un vultur, o scroafă şi o pisică „pisică psihică”. Aceasta are o serie de legături cu
vieţuiesc într-un copac11. Vulturul şi-a construit cuibul în tărâmul ocult şi întunecat al spiritelor, al fantomelor şi
vârful copacului, scroafa şi purceluşii săi se adăpostesc chiar al demonilor, dar, în esenţă, este o reprezentare a
la tulpină, iar pisica şi familia ei ocupă o scorbură aflată sufletului, a inconştientului uman. Pisica psihică nu
la jumătatea trunchiului. Cei trei trăiesc în armonie, până aparţine în totalitate nici lumii superioare, nici celei
în momentul în care pisica îşi manifestă natura sa inferioare, a ales să vieţuiască la jumătatea drumului, pe
demonică, spunând vulturului să se păzească de scroafă, trunchiul copacului, unde îndeplineşte un fel de rol de
căci aceasta va doborî copacul, scurmând la rădăcină. gardian, situat în spaţiul dintre rădăcini (care ajung în
Apoi pisica o avertizează pe scroafă să stea cu ochii pe iad) şi ramuri (care ajung în rai).
În fabula lui Esop Venus şi pisica, un om se roagă ca
vultur, deoarece acesta pândeşte ocazia de a se năpusti
asupra godacilor şi de a se înfrupta din ei. Vulturul şi pisica sa favorită să fie transformată într-o femeie
scroafa sunt atât de înspăimântaţi, încât nu se mai frumoasă. Dintr-o anumită perspectivă, această fabulă
clintesc din loc, nici măcar pentru a se duce după hrană este o alegorie a creaţiei artistice. Atunci când artistul
pentru familie, aşa că, în cele din urmă, mor de foame. alege pisica pe post de model, el lucrează automat cu
Trupurile lor sunt folosite de pisică pentru a-şi hrăni arhetipurile, deoarece creativitatea artistică izvorăşte
direct din soare, din regatul zodiacal fierbinte al leului, în
pisoiaşii înfometaţi, abia născuţi.
Această istorie are, fireşte, mai multe semnificaţii timp ce pisica este legată de lună. De fiecare dată când
morale, poate cel mai important fiind acela că nu trebuie să artistul ia în mână pensula, pentru a reda o pisică, soarele
credem tot ceea ce auzim. Dar fabula poate fi interpretată şi zodiacal luminează întunecata lună. Poate că nu
într-un context iniţiatic, care se referă la fiinţa umană şi la întâmplător a ales-o Esop pe Venus pentru a-i da viaţă
„cele trei părţi ale omului”. Multe dintre vechile basme umană unei pisici: Venus este unica planetă feminină a
care au ca element central copaci sau trunchiuri de copaci cărei orbită este situată între soare şi lună.
se referă la natura secretă a omului. Trunchiul copacului
Pisica este un subiect care s-a bucurat de un interes
este un simbol secret ale coloanei vertebrale. Rădăcinile
copacului se adună în creier – simbol al modului în care constant din partea pictorilor şi a poeţilor. Este dificil să
omul este înrădăcinat în invizibila lume spirituală. În pictezi sau să desenezi o pisică fără a încerca să exprimi
cabală, superiorul este reflectat în inferior – regatul cosmic în vreun fel misterioasa viaţă ce emană din fiinţa sa
superior este reprezentat sub forma unui copac ramificat în interioară. Nu este clar dacă sfinxul arată ca o pisică sau
spaţiu şi în timp, în timp ce regatul inferior, simbolizat de dacă pisica arată ca un sfinx, misterul învăluindu-i
om, este reprezentat sub forma unui copac ale cărui deopotrivă, aşa cum învăluie şi cele mai timpurii
11 Esop. Fabule. Bucureşti, 1980, p. 45.
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reprezentări ale felinelor ajunse până la noi din
Aceste stări alternative ar fi motivul pentru
Egiptul antic. Chiar şi cele mai simple
care Bastet, zeiţa egipteană a iubirii
amulete egiptene, destinate evocării lui
magice, este reprezentată cu cap de
Bastet, sunt pline de graţie în cele
pisică. Aşadar, în lucrarea lui Bosch,
câteva linii care surprind forma
pielea de pisică trebuie interpretată
hieroglifică a pisicii. Gigantica
ca
simbol
al
sfârşitului
statuie a lui Bastet cu cap de pisică
experienţelor
pasionale,
(doar figura pisicii având aproape doi
amoroase. Cu alte cuvinte,
metri), sculptată din ordinul lui
simbolizează relicva unui viciu
Shishank, primul faraon egiptean al
sau a unei pasiuni ce îi este refuzată
cărui nume este menţionat în Biblie,
fiului risipitor în noua sa viaţă
redă toate caracteristicile pisicii, de la
spirituală.
mister şi mândrie, până la intensitate şi
Istoricul de artă D. Bax13, care
spirit.
analizează simbolistica lui Bosch inclusiv
După cum am arătat, în evul mediu pisica a
din perspectivă literară, atrage atenţia, pe de o
fig. 9
căpătat o aură atât de malefică, încât artiştii o utilizau parte, asupra faptului că această piele de pisică apare şi
aproape exclusiv ca simbol al răului. Pisica figura doar în alte lucrări ale artistului şi, pe de altă parte, că
arareori între numeroasele reprezentări animaliere negustorii din epocă obişnuiau să poarte asemenea piei
(animale reale, dar şi creaturi fabuloase). De pildă, pe atârnate de coşurile pe care le duceau în spate. Chiar şi
unul dintre plafoanele sălii de expoziţie a galeriei Uffizi aşa, Bax găseşte o semnificaţie simbolică în faptul că
din Florenţa, se păstrează picturi realizate în secolul XVI aceste piei amintesc de cuvântul danez Katsjager
în care sunt reprezentate sute de vietăţi – mamifere, (vânător de pisici), una dintre denumirile folosite şi
păsări, insecte, creaturi fabuloase şi groteşti. Cele mai pentru a desemna cuceritorul de dame. Cu toate acestea,
multe dintre ele trimit la alchimie, astrologie şi mitologie Bax interpretează pictura ca având ca subiect nu
ezoterică. Pisica nu este prezentă aici, cu excepţia unui cuceritorul, ci mai degrabă omul chinuit de neajunsurile
mic detaliu: în centrul imaginii care are ca temă legenda sărăciei. O altă interpretare pe care Bax o oferă este
lui Jupiter, apare un animal ce ar putea fi o pisică aceea că termenul de Kattevel (alt cuvânt ce denumeşte
demonică, fapt care întăreşte ideea că în evul mediu pielea de pisică) desemnează inclusiv genţile fabricate
târziu pisica era utilizată doar ca simbol al răului.
din asemenea piei, el citând în acest sens câteva surse
literare. Mai mult, spune Bax, în secolul XV cuvântul
O imagine a pisicii care are conotaţii oculte danez Stropen avea înţelesul de furtişag. Aşadar, pielea
descoperim şi în opera lui Hieronymus Bosch, artist care de pisică poate indica faptul că geanta negustorului a
făcea parte dintr-o grupare eretică. Negustorul din fost furată. Dacă analizăm această pictură din
lucrarea Fiul risipitor (Fig. 9) este încărcat cu perspectiva simbolismului ezoteric (interpretare pe care
numeroase simboluri ale iniţierii. Un exemplu în acest Bosch pare să o fi refuzat), perspectivă propusă de mai
sens este batista legată la piciorul stâng. Coşul, precum mulţi hermeneuţi, atunci pielea de pisică poate fi
şi pielea de animal purtate în spate amintesc de figura interpretată în acelaşi mod în care sunt interpretate
Prostului din cărţile de Tarot, chiar dacă lucrarea are ca lucrurile ascunse în sacul Prostului din cărţile de Tarot.
temă, la o primă lectură, parabola biblică din Evanghelia Cu alte cuvinte, ea reprezintă o comoară de a cărei
după Luca (15, 11-32). Fără îndoială, Bosch realizează o posesie negustorul nu este conştient. Care ar putea fi
paralelă între parabolă şi viaţa învăţăcelului ce renunţă la semnificaţia acestei Katsjager? Vânătoarea de dame nu
toate posesiunile materiale pentru a descoperi bogăţiile este altceva decât vânătoarea femeii originare: Anima.
sufletului şi care se întoarce, în final, la casa Tatălui Este căutarea Reginei Cerurilor. În accepţiunea
Ceresc, cu toată înţelepciunea acumulată pe pământ. precreştină, Regina Cerurilor era reprezentată de Isis sau
Este interesant de observat însă şi semnificaţia ocultă a chiar de Bastet. Ele vor fi înlocuite în creştinism de
pieii de pisică, pe care personajul o are agăţată de coşul Fecioara Maria. Iată, aşadar, semnificaţia esoterică a
purtat în spate. Istoricul Wertheim Aymes oferă o picturii lui Bosch: va veni o vreme când Fiul Risipitor va
minunată explicaţie acestei imagini, din perspectiva recunoaşte valoarea lucrurilor pe care le duce în spate,
simbolismului ocult12. Potrivit lui Aymes, pielea trimite căci ele simbolizează legătura sa cu cerul.
la imaginea pisicii ca fiinţă schimbătoare, care leneveşte
Bosch a reprezentat în lucrările sale mai multe feline
în timpul zilei şi devine activă pe timpul nopţii. Însăşi demonice. Un exemplu este cea pictată în panoul central
firea pisicii este schimbătoare – stările de calm şi de al tripticului Grădina Deliciilor. La stânga lui Adam şi a
linişte alternează cu cele de explozie afectivă, pasională. Evei se află un copac la rădăcina căruia o pisică duce în
12 Aymes, C. A. W. The Pictorial Language of Hieronymus Bosch. Horsham, 1975, p. 97.
13 Bax, D. Hieronymus Bosch his picturewriting decyphered. Amstredam, 1979, p. 79.
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gură ceea ce pare a fi un şobolan mort.
îşi percepe propria imagine). În tradiţia
Pictura este împărţită în două zone,
evului mediu târziu, pisica este un
demarcarea fiind realizată prin plantele
simbol al mândriei, dar şi al văzului
din spatele personajelor centrale
(datorită ochilor săi extraordinari). În
(Adam, Eva şi Dumnezeu). Partea de
cazul de faţă, pisica are un rol special şi
sus este Paradisul, reprezentat de
datorită felului în care este organizată
fântână şi de ciudatul peisaj dimprejurul
pictura (un cerc împărţit în şapte
acesteia, presărat cu o mulţime de
sectoare, fiecare dintre ele reprezentând
animale, câteva dintre ele identificabile
unul dintre cele şapte păcate, în timp ce
(elefantul, girafa, unicornul). Partea de
mijlocul, care seamănă cu un ochi, este o
jos este centrată pe imaginea lui Adam
imagine a lui Hristos înviat din morţi;
şi a Evei şi este populată cu animale şi
sub el se află inscripţia „Cave, cave,
păsări ce par de-a dreptul demonice.
Deus videt”14). În vecinătatea ochiului
Pasărea cu trei capete bea dintr-o
atoatevăzător, imaginea femeii care se
fântână cu apă neagră, replică a fântânii
priveşte în oglindă capătă un dublu
fig.
10
paradisiace din care se adapă unicornii.
înţeles: femeia este ispitită de mândrie,
La dreapta fântânii, este o stâncă pe care stau două căzând cu uşurinţă pradă demonilor, dar, în acelaşi timp,
animale: saurianul din partea de jos formează, împreună Dummnezeu nu are cum să fie mulţumit de ceea ce vede
cu stânca, o mustaţă şi o bărbie, iar creatura de deasupra, jos, pe pământ. În rolul de zeiţă decăzută, pisica devine
cu un fel de cochilie, formează un ochi. Chiar şi fântâna astfel un simbol viu a ceea ce a devenit lumea din cauza
are ceva antropomorfic, iar unele creaturi din zona înclinaţiei omului către păcat. Acesta este motivul pentru
paradisiacă sunt sinistre sau ciudate.
care Filip al II-lea, regele Spaniei, a ţinut tabloul în
Pisica reprezentată aici nu aduce prea mult a felină. dormitorul său: înfăţişa o lecţie de moralitate.
Coada, dinţii sunt nefireşti; labele din spate seamănă mai
În multe cazuri, perspectiva romantică a împiedicat
degrabă cu copitele unui demon. Să fie totuşi vorba corecta înţelegere a simbolismului pisicii din
despre o pisică? Asemeni şoarecelui şi pisicii din pictura reprezentările evului mediu. Un exemplu este
Adam şi Eva a lui Albrecht Dürer (Fig. 10), aceste interpretarea lui Erwin Panofsky15 la pictura lui Dürer,
animale sunt o trimitere simbolică la Căderea în păcat. Adam şi Eva (1504). În opinia sa, cele patru animale
Este poate motivul pentru care Bosch a plasat pisica la plasate la picioarele oamenilor au o semnificaţie clară:
rădăcina copacului în care creşte un fruct apetisant, şoarecele reprezintă temperamentul melancolic, pisica –
jumătate căpşună, jumătate strugure. Pisica ar putea fi cruzimea temperamentului coleric, iepurele –
astfel un simbol al Satanei, care duce cu sine victima, senzualitatea celui sangvin, iar boul – temperamentul
şoarecele (omul). Revenind la cuvântul danez Katsjager flegmatic. Pot fi utilizate însă şi alte modele de
(Pisica-vânător / Vânătorul de dame) la care face referire interpretare. Pisica priveşte spre şoarecele de la stânga
Bax, putem presupune că, în contextul lucrării lui Bosch, sa – Panofsky sugerează că această poziţie se referă la
Pisica-vânător face trimitere la textul biblic (Satan o mica dramă felină (părând gata să sară asupra prăzii,
ispiteşte pe femeie să muşte din fructul oprit). El este pisica este simbolul feminităţii, respectiv al Evei, şi
„Vânătorul de dame” originar. Simbolismul este potenţat exprimă natura prădătoare a femeilor, în timp ce
şi de paralelismul dintre Satan, care îşi duce victima în şoarecele reprezintă natura slabă şi sperioasă a
dinţi, şi Eva, care muşcă din fructul oprit.
bărbatului). Dar această interpretare este uşor de
Bosch a plasat frecvent pisici în picturile sale. În amendat, dat fiind că scena poate fi privită şi invers:
unele cazuri, este clară intenţia sa de a oferi acestui Eva este cea slabă, iar Adam, prădătorul. O asemenea
animal o semnificaţie demonică, derivată din interpretare este mult mai aproape de viziunea din
simbolistica zeiţei Bastet. În celebra sa pictură Cele şapte secolul XV asupra pisicilor, văzute ca personaje
păcate capitale, pisica apare în secţiunea dedicată demonice. Aşa s-ar explica de ce pisica îşi ţine coada
mândriei (Superbia, în latină). Simbolismul tradiţional încolăcită în jurul piciorului Evei: asemeni şarpelui
medieval utiliza ca reprezentare pentru păcatul mândriei încolăcit în jurul copacului. În timp ce coada pisicii o
o imagine în care o femeie se priveşte într-o oglindă înconjoară pe Eva, coada şoarecelui arată insistent spre
ţinută de un demon. Aproape fiecare detaliu al picturii lui piciorul lui Adam – şoarecele este „pierdut” în faţa
Bosch reflectă unul dintre aspectele păcatului mândriei, pisicii, precum omenirea în faţa Răului. Aşadar, dacă
chiar şi micuţa pisică gri ce poate fi observată prin uşa pisica este simbolul Răului, şoarecele este simbolul
din dreapta. Este evident că artistul a folosit pisica drept Căderii în păcat. Această perspectivă explică de ce
simbol al mândriei – păcatul viziunii (felul în care omul pisica este aşezată la baza copacului, separându-l pe
14 Ia aminte, ia aminte, Dumnezeu te vede.
15 Panofsky, Erwin. Albrecht Dürer. London, 1948, p. 68-69.
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Adam de Eva. În plus, în
reprezentat uneori (în scena
analiza simbolisticii animalelor
Botezului
în
apele
din Adam şi Eva trebuie să
Iordanului) legat printr-un
ţinem cont şi de prezenţa
fir de aur de mâna lui
papagalului reprezentat deasupra
Dumnezeu. Pisica este
capului lui Adam. Papagalul
atacată de câine în acelaşi
apare în mai multe picturi
mod în care Hristos este
medievale şi este o reprezentare
atacat de soldaţi şi de preoţi,
a temperamentului sangvin
în episodul crucificării.
(aşadar, el este un simbol mult
Aşadar, detaliul cu pasărea,
mai potrivit pentru Aer decât
câinele
şi
pisica
iepurele, a cărui sexualitate îl
simbolizează botezul şi
fig. 12
apropie mai mult de temperamentul coleric).
patimile lui Iisus, Nunta din Caana Galileii
La Galeria Uffizi se află expuse mai multe tapiserii fiind la jumătatea drumului dintre naştere şi răstignire. În
din secolul XVI care au ca temă Patimile lui Hristos. acest tablou, pisica pare să-şi recupereze valoarea de
Una dintre ele înfăţişează Cina cea de taină (Fig. 11) şi simbol creştin, fiind identificată cu suferinţele lui Iisus –
are ca deviză un mic citat din Evanghelia după Matei: felina se refugiază în roba lui Hristos, singurul loc în care
„Cel care a întins cu Mine în blid, acela Mă va vinde.” se simte apărată de atacul câinelui.
(Matei, 26, 23). În prim-planul acestei uriaşe tapiserii, o
Nicicând să nu îneci sau să baţi o pisică, pentru că
pisică mănâncă pâine din mâna unui discipol. Trimiterea diavolul te va înhăţa!, astfel sună una dintre cele mai
la Iuda este evidentă. În Evanghelia după Ioan (13, 27) citate zicale din primele cărţi despre feline.
se spune: „Şi după îmbucătura de pâine, atunci a intrat Recomandarea trimitea iniţial la ideea că pisica este un
Satana într-însul.” În acest caz, pisica este înţeleasă ca animal sacru. Pisica are nouă vieţi, dar nu este nevoie să
emblemă a diavolului, căruia Iuda îi plăteşte tribut o iei decât una dintre ele, pentru ca ea să te bântuie17. Cu
îmbucătură de pâine (trupul lui Hristos).
toate aceste recomandări, istoria cruzimilor faţă de feline
Acest simbolism se regăseşte şi într-o serie de este bogată şi îndelungată. Discrepanţa mare între
picturi renascentiste şi post-renascentiste. Cina cea de credinţe şi practici poate fi interpretată ca un alt semn al
taină, frescă pe care Bernardino Luini a realizat-o pentru decăderii pisicii de la zeitate la diavol.
biserica Santa Maria degli Angeli din Lugano, include
În Muzeul Bargello din Florenţa se păstrează un
un detaliu ce ni-l arată pe Iuda luându-şi punga cu email din prima jumătate a secolului XVI, realizat de
arginţi, o pisică tărcată fiind aşezată la picioarele sale. În Couly Nouailher din Limoges. Piesa, care face parte
volumul Cultul pisicii, Patricia Dale-Green include dintr-o serie de douăsprezece lucrări cu tematică
asemenea pisici într-o categorie simbolică distinctă, pe apropiată, înfăţişează o pereche de cupidoni care bat cu
care o numeşte chiar „pisicile lui Iuda”16.
un băţ o pisică (Fig. 13). Această pisică domestică este
Începând din secolul XV, pisicile pătrund, după cum redată într-o postură aproape heraldică – aşezată pe o
am văzut, tot mai mult în arta creştină în postura de simbol movilă, ca şi cum ar fi vorba de un animal de sacrificiu.
al răului, fapt care face ca prezenţa felinei la picioarele lui Cei doi cupidoni par să fie foarte încântaţi de activitatea
Hristos, în tabloul lui Andrea Boscoli intitulat Nunta din la care se dedau. Semnificaţia emailului, copiat, se pare,
Caana Galileii, să fie cu atât mai
după o gravură, este destul de greu
remarcabilă (Fig. 12). Care să fie
de extras. Inscripţia de pe marginea
oare simbolismul ascuns în spatele
desenului, în limba franceză – LA
acestei ciudate imagini? Deasupra
BATHAE DV CHAT (Bătaia pisicii)
capului pisicii zboară o pasăre care
– nu limpezeşte prea mult lucrurile.
dă din aripi la capătul unei sfori
Simbolismul desenului era probabil
ţinute în mână de un băiat. La rândul
limpede pentru comanditar sau
său, pisica se fereşte de câine, în
pentru gravor, nu însă şi pentru noi
timp ce Hristos stă impasibil,
cei de azi. Pisica simbolizează oare
netulburat de lătratul câinelui. Dacă
diavolul, acesta fiind motivul pentru
pisica
simbolizează
puterea
care trebuie bătută? Există mai
malefică, este greu de înţeles
multe gravuri cu subiect demonic în
motivul pentru care îşi caută adăpost
care se poate vedea un ţap ce stă pe
fig. 11
în roba lui Iisus. Pasărea ce planează
o colină (imitaţie parodicodeasupra capului pisicii trimite la imaginea porumbelului, demonică a Mielului pascal, care-l simbolizează pe
16 Dale-Green, Patricia. Cult of the Cat. London, 1963, p. 102.
17 Puckett, Newell Niles. Folk Beliefs of the Southern Negro. Chapel Hill, 1926.
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Iisus). Poziţia pisicii din
Londra, William Hogarth a
emailul păstrat la Florenţa
început o serie de desene şi
aminteşte într-o oarecare
gravuri intitulată Stagii ale
măsură de acest „Agnus
cruzimii, în care surprinde
Dei” şi trimite deopotrivă la
numeroase
umilinţe
Cavalerii Templieri, a căror
suportate de pisici şi de alte
emblemă era chiar Mielul
animale. Primul desen din
pascal.
Mielul
lui
acest ciclu înfăţişează o
Dumnezeu, stând pe un deal
pisică aruncată pe fereastră;
sau pe un altar şi ţinând
cel de-al doilea conţine
uneori o cruce între
detaliul cel mai cunoscut
fig. 13
picioarele din faţă, ridicate, apare adesea
din lucrările sale care au ca temă
în imaginile heraldice sau oculte. Postura heraldică a cruzimea faţă de pisici: două pisici sunt aninate
pisicii, culoarea sa albă trimit indubitabil la Agnus Dei. împreună de un stâlp, în aşa fel încât să se poată lupta
Prin urmare, putem vorbi, în cazul acestui email, despre între ele (Fig. 15). În prim-planul lucrării, o pisică este
o imagine care ia în derâdere acea putere care i se opune atacată cu atâta sălbăticie de un câine, încât intestinele îi
lui Hristos: Antihristul?
sunt aproape vizibile. Aceste detalii terifiante constituie
Scena redată în email nu este, din nefericire, prea un decor pentru episodul spânzurării lui Tom Nero, ele
departe de realitate. Există numeroase mărturii de fiind în acelaşi timp o ascunsă satiră politică: băiatul de
practici ritualice în care pisicile erau bătute sau omorâte. lângă câine îl reprezintă pe viitorul rege George al III-lea.
În secolul XVIII, de pildă, în Kelso se practica un
Hogarth creează un nou câmp în imaginarul
„sport” ce consta în introducerea unei pisici într-un butoi popular: multe dintre vechile simboluri, ajunse
cu funingine; butoiul era apoi aninat de o bârnă ridicată sacrosancte prin folosirea lor în arta creştină, sunt
pe două prăjini. Participanţii loveau butoiul cu ciocane şi prezentate aici într-o nouă lumină. Pisica nu mai este
bâte, până când acesta se dezintegra; pisica era apoi „demonică”, ci doar o biată victimă. Astfel, pe la
mijlocul secolului XVIII, în mediile intelectuale a
maltratată până când murea18.
Agnus Dei îşi varsă uneori sângele într-un pocal, ca început să se contureze ideea că vrăjitoarele sunt mai
simbol al sacrificiului lui Hristos. Chiar şi această curând victime. De altfel, acest secol a fost martorul
noţiune a fost degradată în cadrul simbolismului celor din urmă procese intentate vrăjitoriei, pisica fiind
demonic al pisicii. Sângele felinei avea o importanţă şi ea absolvită de rolul demonic.
Între gravura în lemn a lui Hans Baldung, din 1510,
majoră în cadrul practicilor vrăjitoreşti. Se considera că
sângele pisicii are proprietăţi magice, fapt ce explică de şi cea a lui Hogarth, din 1751, distanţa este enormă.
ce unele cărţi medievale considerau că uciderea unei Evident, Hogarth nu a fost singurul care a contribuit la
reabilitarea imaginii pisicii. La
pisici este un preludiu necesar în
această reabilitare a contribuit o
practicile de magie neagră. În acest
întreagă mişcare, venită dinspre
sens, este posibil ca vasul de
jurnalismul pictural, pe care Hogarth
ceramică din gravura cu subiect
l-a reprezentat cu cinste. Noua
demonic a lui Hans Baldung Grien,
atitudine faţă de pisici (şi faţă de
intitulată Sabatul vrăjitoarelor
animale, în general) dezvoltată în
(Fig.14), să fie un simbol al sângelui
secolul XVIII ţinea de ieşirea
pisicii, folosit ca ingredient în
generală
de
sub
spectrul
prepararea unei poţiuni magice, mai
diabolicului.
ales că în partea din dreapta se poate
Într-una dintre gravurile lui
observa o pisică.
Hogarth din seria Hudibras, pisica
Cu pictorul William Hogarth,
este văzută ca simbol neruşinat al
cruzimea faţă de pisici va deveni în
vrăjitoriei. Gravura îl înfăţişează pe
primul rând o temă socială, şi mai
Hudibras punându-i pe fugă pe
puţin una încărcată de simbolism. La
Sidrophel, astrologul şarlatan, şi pe
scurt timp după ce a pictat celebra
acolitul său, Whacum, care ilustrează
„pisică-cockney”, în Portretul
cel mai scăzut nivel simbolic al artei
copiilor lui Graham (1742), tablou
fig. 14
vrăjitoreşti şi necromantice. Pisica se
aflat în prezent la Tate Gallery din
18 Acest tip de bătaie are probabil legătură cu practicile de stârpire a vrăjitoriei. În Scoţia, una dintre metodele uzuale de ucidere
a unei vrăjitoare, în afara arderii pe rug, era aceea de a o pune pe nefericită într-un butoi plin cu gudron fierbinte şi de a o
rostogoli de pe un deal.
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află la acelaşi nivel de simbolizare cu
Pisica şi vrăjitoarea sunt prezente
embrionul conservat în sticlă, cu
împreună şi în pictura Donde va
scheletul, aligatorul împăiat şi cu toate
Mama? (Unde se duce mama?) (Fig.
celelalte, conturând un teritoriu
16). Textul explicativ vorbeşte despre
tradiţional al demonicului. Este vorba
„O mare vrăjitoare care, dat fiind că
oare de umorul lui Hogarth sau doar de
suferă de hidropizie, este invitată la o
o simplă întâmplare că în harta
partidă de zbor de către cei mai buni
astrologică reprezentată în gravură
înaripaţi”. Deşi pisica nu putea lipsi
planetele Saturn şi Marte sunt în
dintr-o asemenea compoziţie, este
opoziţie? (Marte, planeta războiului,
greu de înţeles de ce pictorul a ales să
trimite la Hudibras cel furios, iar
o înfăţişeze prinsă de mătură, ca într-o
Saturn la Sidrophel, care se considera
încleştare pe viaţă şi pe moarte,
un înţelept). Restul hărţii astrologice
precum un paraşutist rupt de timp şi
este un perfect nonsens, lucru ce
de spaţiu. În Ensayos (Procesele),
fig. 15
reflectă o dată în plus “competenţa”
lucrare despre care Goya ne
lui Sidrophel. Nu puţini interpreţi au sugerat că informează că descrie procesul vrăjitoarelor proaspăt
personajul Sidrophel din poemul al lui Samuel Butler, iniţiate în arta zborului, decorul este unul mult mai
Hudibras (poem pe care Hogarth îl ilustrează), personaj familiar: două vrăjitoare, complet goale, levitează în
ce susţinea că a descoperit un elefant pe lună, când, în jurul unui demon excitat; cele două pisici, craniul şi
realitate avea un şoarece în telescop, ar fi caricatura lui ulciorul de pământ au funcţia de accesorii, ele
Sir Paul Neal, membru al proaspăt înfiinţatei Societăţi completează tabloul demonic. Ce ar putea fi în ulcior?
Regale. Acest lucru poate explica prezenţa telescopului Sânge? Chiar în spatele pisicilor se poate vedea o
pe podea, lângă Sidrophel, în vreme ce pisica se găseşte jumătate de animal legat (ar putea fi un câine sau chiar o
la picioarele lui Hudibras (fiind astfel asociat cu pisica, se pisică). Să fie vorba de acel animal ciopârţit înaintea
gândeşte, poate, să-l vâneze pe “şoarecele” Sidrophel).
incantaţiilor de levitaţie sau de transvecţie Când Bosch
Mult mai muşcător este detaliul din gravura picta pisici diabolice, le transforma atât de mult
Hudibras şi Skimmington, o parodie la tabloul trăsăturile, încât păreau pe jumătate demoni, pe jumătate
Procesiunea lui Bacchus şi a Ariadnei de Annibale feline. Goya însă transformă pisicile în demoni într-un
Carraci. Hogarth brodează aici pe populara temă a mod mult mai subtil: starea lor demonică iese la iveală
bărbatului aflat sub papucul nevestei. Exista un ritual în mai degrabă prin privirea terifiantă, decât prin
care soţii erau legaţi laolaltă, pe un cal, şi plimbaţi prin transformări ale corpului.
tot satul, spre amuzamentul vecinilor. O componentă a
acestui obicei era aceea de a bate toba (în acest caz, un
Cât priveşte tărâmul simbolismului pisicesc atât de
ceainic). În gravura lui Hogarth, pentru a bate toba este vast din arta modernă, tărâm care merită a fi studiat ca
folosită o pisică vie – probabil o trimitere la jocul de-a domeniu aparte, ne oprim în studiul de faţă doar asupra
aruncatul pisicii, una dintre formele de divertisment ale picturii lui Henri Rousseau – Portretul lui Pierre Loti.
evului mediu.
De altfel, lucrările lui Rousseau, unul dintre marii
După cum putem observa, în
neînţeleşi ai secolului, numit adesea
creaţiile lui Hogarth simbolismul
şi „pictor de duminică”, oferă unele
pisicii vizează mai multe niveluri –
dintre cele mai puternice imagini ale
peste semnificaţiile religioase, utilizate
pisicii din arta modernă.
sporadic, se suprapun cele care ţin, aşa
Portretul lui Pierre Loti (1891),
cum am mai arătat, de o perspectivă
lucrare realizată probabil pentru a
nouă, jurnalistică, condimentată cu
celebra intrarea lui Loti în Academia
satira acidă.
Franceză, impresionează prin forţa
Într-una dintre lucrările din seria
originală a simbolismului ocult
Capriciilor, care au ca temă vrăjitoria,
profesat de Rousseau. (Fig. 17). Loti
Goya a reprezentat o pisică prinsă cu
poartă o pălărie ciudată, care aduce a
ghearele de spatele unui şarpe încolăcit
fes, lucru care face referire poate la
în jurul unei vrăjitoare nude aflate, la
cartea sa În Maroc şi la călătoria prin
rândul ei, pe spatele unui demon
capitala Marocului, Fez. Scriitorul
înaripat. „Aşa mai dispare o
apare însoţit de o pisică, fiind
vrăjitoare” – sună însemnarea de pe
cunoscut ca mare iubitor de pisici (a şi
una dintre schiţele la această lucrare –
dedicat numeroase scrieri animalelor
„călare pe micuţul demon încovoiat”.
sale de companie). Această pisică, cu
fig. 16
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copacului ce pare să crească din
dungile sale semicirculare şi oblice,
celălalt umăr al bărbatului, diametral
face parte dintr-un simbolism bine
articulat. Pentru a înţelege pictura lui
opus celor patru coşuri. Această
diagonală reprezintă viaţa, natura
Rousseau, trebuie să renunţăm mai
întâi la abordările uzuale ale limbajului
neîntinată. Frunzele copacului se unesc
cu capul bărbatului, aşadar, ele păstrează
artistic şi să urmărim logica desenului
contactul cu gândirea sa.
propriu-zis, care apelează la un limbaj
aparte. De exemplu, felul în care cele
Pisica reprezintă un stadiu mai
apropiat de civilizaţie, dat fiind că
patru linii albe de pe picioarele pisicii
seamănă cu cele patru coşuri verticale
este vorba de o pisică domesticită,
probabil una dintre pisicile lui Loti.
din spatele bărbatului şi, mai departe,
cu degetele de la mâna acestuia, care
Bărbatul însuşi reprezintă ultimul
stadiu al civilizaţiei, deoarece are în
nu sunt redate nici orizontal, nici
mână ţigara a cărei semnificaţie este
vertical. Bărbatul ţine în mână o ţigară,
legată de fumul coşurilor din spatele
alt element ce îl leagă de coşurile din
fig. 17
său. Mesajul lucrării este aşadar acela
spate. Ţigara scoate fum, după cum şi
coşurile scot fum. Bărbatul şi fabrica, laolaltă, aparţin că omul s-a îndepărtat prea mult de ideea de lume ca
lumii industriale, care îşi aruncă otrăvurile în lume. Cele tărâm al dragostei, aceasta devenind o ţintă a otrăvurilor
patru coşuri, precum şi mâna bărbatului fac parte dintr-o omeneşti. Prin contrast, pisica rămâne senină şi departe
diagonală compoziţională ce face referire la „lumea de tărâmul poluat – de la această pisică ar trebui să
civilizată”. Cea de-a doua diagonală este cea a pisicii şi a înveţe omul secretele pierdute ale naturii.
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William Hogarth – pictorul şi cărţile
Anul acesta, în data de 10 noiembrie, se împlinesc 310 ani de la naşterea lui William Hogarth (1697-1764). Fiu al
unui învăţător dintr-unul dintre cele mai sărace cartiere ale Londrei, Hogarth a pus temelia şcolii britanice de pictură.
Intrat ucenic la gravorul-aurar Ellis Gamble, un cunoscut al familiei, Hogarth este iniţiat de timpuriu în arta
decorativă şi în cea a miniaturii, exersându-şi talentul în „arabescuri şi grotesc” (motive vegetale, animale şi umane
stilizate). Deşi va trebui să-şi deschidă curând propriul atelier, pentru a-şi putea câştiga existenţa, dat fiind că tatăl său
moare în 1718, această perioadă a fost cu siguranţă decisivă pentru conturarea viziunii lui Hogarth. Chiar de la începutul
deceniului 3, va crea o serie de gravuri a căror temă era o acidă satiră la adresa artiştilor, politicienilor şi bancherilor. Este
prima dintr-o suită celebră de „benzi desenate”, pe care artistul le va concepe de-a lungul carierei sale. Deloc
nesemnificativ pentru impactul pe care îl va avea asupra mediului artistic contemporan este faptul că J. Swift îi spunea
într-o scrisoare din 1736: „Cât de tare îmi lipseşti, ironicule Hogarth! Se spune despre tine că eşti un scandalagiu vesel!
Dacă ne-am fi cunoscut, toate canaliile şi-ar fi avut portretul…”. Eficienţa, concentrarea pe care o presupunea miniatura

Căsătorie la modă (1744)
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îşi găseau astfel rostul. De altfel, Hogarth a creat în această perioadă şi ilustraţie de carte – gravurile sale împodobesc
operele lui William King*, Charles Gildon, Aubrey de la Motraye.
Cu toate că talentul şi statutul de pictor îi sunt recunoscute public odată cu deschiderea Grădinilor Vauxhall, loc de
întâlnire a societăţii londoneze elegante, în care Hogarth şi colaboratorii săi au creat picturi reprezentative pentru rococoul englez, artistul va continua să realizeze gravuri executate după o serie de tablouri proprii (seriile Cariera unei
curtezane, 1732; Cariera unui destrăbălat, 1733-1735; Căsătorie la modă, 1744; Alegerile, 1745-1755 etc.). În Europa
începutului de secol XVIII nu exista ideea de drept de autor. Exista, în schimb, o adevărată industrie ilegală de
reproducere de gravuri, de foi volante etc., din Franţa şi până în ţările nordice. Descoperind în librăriile londoneze copii
ilegale după propriile gravuri, Hogarth se hotărăşte să apere drepturile breslei, iniţiind un proiect de lege. În 15 mai 1736,
proiectul care interzicea tipărirea unor lucrări fără acceptul autorului va primi aprobarea regelui George II. Acest text
juridic va fi cunoscut drept „legea Hogarth”.
Ca obiecte picturale, cartea, scrisoarea, partitura muzicală etc. sunt prezente în multe dintre lucrările lui Hogarth. Prezenţa
lor nu este doar decorativă, ci are greutate în „trama”, în discursul unui tablou sau al unei gravuri semnate de Hogarth.
În Contractul nupţial, de pildă, unul dintre cele şase tablouri din seria de Căsătorie la modă (1744), artistul descrie
un salon decorat „în stil Kent”, artist din grupul neoclasiciştilor pe care Hogarth îi critică şi îi ironizează în repetate
rânduri pentru pretenţiozitate. Hogarth decorează pereţii încăperii în maniera clasicizantă a lui William Kent, cu tablouri
de Tiţian, Caravaggio etc. În negocierile privind pre-contractul de căsătorie care au loc aici, sunt aduse ca argumente un
arbore genealogic, redat în cheie ironică, un plan arhitectonic, diverse acte şi înscrisuri. Seria Căsătorie la modă a apărut
şi în variantă gravură – încă din 2 aprilie 1743, Hogart anunţa în London Daily Post posibilitatea de a subscrie pentru un
număr de şase gravuri, „executate de cei mai buni maeştri parizieni” după propriile sale lucrări.
În Autoportret cu câine (1745), Hogarth se reprezintă în binecunoscuta şi definitoria cheie ironică: portretul în medalion
al bărbatului îndesat, nici frumos, nici urât, cu privire provocatoare, este plasat alături de un câine. Corespondenţa şi
tensiunea dintre cele două identităţi sunt evidente – câinele este o mască satirică a artistului.
Pentru noi, interesant este să observăm că, alături de paleta de pictor (trimitere concisă la profesia personajului pe
care-l privim), se află şi trei tomuri, legate în piele, pe cotoarele cărora se pot distinge numele lui Shakespeare, Swift şi
Milton. Lucru semnificativ, cele trei tomuri formează postamentul portretului în medalion. Dincolo de autoironie şi de
intenţia de a parodia preţiozitatea cu care adepţii neoclasicismului realizau autoportrete, Autoportret cu câine este o
lucrare-manifest. Artistul se plasează alături de cele trei nume definitorii ale literaturii engleze, subliniind legătura sa
durabilă cu cartea.
(L.C.)
* Între personalităţile britanice ale secolului XVII, întâlnim numele William King de două ori: unul aparţine unui pastor
protestant irlandez, celălalt unui talentat poet şi scriitor londonez. Caracter mizantrop şi trist, poetul William King avea
aversiune pentru barou, deşi studiase dreptul la Oxford. Din lucrările sale amintim: Reflecţii asupra istoriei ereziei, Tabloul
Danemarcei, Dialogurile morţilor.
În Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României există un coligat ce reuneşte cele două volume ale
lucrării The poetical works of Dr. William King. In two volumes, with the life of the author: Bell’s edition. The poets of
Great Britain complete from Chaucer to Churchill. Edinburg: at the Apollo Press, by the Martins, printed for John Bell
British Library, 1781-1782. Primul tom cuprinde: Art of cookery in imitation of Horace’s art of poetry [and] Art of love,
in imitation of Ovid’s art of love. Printre textele incluse în tomul al doilea (scrisori, cântece, epigrame, traduceri) se
găseşte şi un poem închinat bibliotecii: Bibliotheca: a poem occasioned by the sight of a modern Library, with some very
useful episodes and digressions. Fiecare volum
conţine un portret al autorului şi o foaie-frontispiciu.
Gravurile, reprezentând scene marine (La pescuit şi
Apollo pe delfin) sunt semnate de Samuel Scott şi
(Thomas) Stodhard, pictor istoric.
Samuel Scott, acuarelist, portretist şi
peisagist, a fost bun prieten cu William Hogarth.
Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale amintim
portretul Elisabetei Salter şi cel al Vânzătoarei de
crevete, adevărate capodopere. Influenţat de
Hogarth, el va contribui la conturarea artei
englezeşti a caricaturii. S-a remarcat ca fin
observator al formelor, elaborând lucrări care
anticipează arta modernă, prin calitatea plastică şi
prin compoziţia originală.
Marilena Popescu
Colecţii Speciale, BNR
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Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naţionale a României este păstrătorul acelor categorii de documente cunoscute sub
denumirea de „non-book materials”. În fapt, este vorba de lucrări de artă originale, în această categorie fiind incluse: desenul (în creion, cărbune, tuş, acuarelă, guaşă); - gravura (în lemn – xilogravura; în metal – aquaforte, aquatinta,
mezzotinta; mase plastice – linoleum ; piatră – litografia) şi – ex-librisul.
Întrucât nu există încă reguli internaţionale de descriere a desenului, gravurii şi ex-librisului, la Cabinetul de Stampe al
Bibliotecii Naţionale s-au alcătuit reguli proprii de descriere1. Materialul de faţă se referă la catalogarea ex-librisului.
Pentru această colecţie importantă a BNR s-au întocmit fişe individuale şi s-a alcătuit un catalog din care au apărut deja
două volume2.
Înainte de a începe discuţia despre organizarea şi conservarea fondului, ori despre regulile de descriere, să poposim
puţin asupra câtorva aspecte teoretice privind ex-librisul. Precum se ştie, „ex-libris” semnifică în latină „dintre cărţile
[mele]”. Există două mari categorii de ex-libris: 1) cel care face corp comun cu cartea (dat fiind că a fost „scris” direct pe
ea de către proprietarul cărţii, prin formula „ex-libris” şi prin semnătură sau prin alte formule similare); 2) ex-librisul
etichetă (lucrare de sine stătătoare, care poate fi ataşată la o carte, acest lucru nefiind însă obligatoriu; ea poate fi ataşată şi
pe coperta 1 – şi atunci vorbim de supralibros sau pe coperta 2).
Renumitul bibliofil din secolul XIX, A. Poulet-Malaisis, a inclus în categoria ex-librisului „toate mărcile de
proprietate aplicate în interiorul sau în exteriorul unui volum”. Noţiunea vizează inclusiv plăcuţele de faianţă din Egiptul
antic (1400 î. Hr.) cu numele lui Amenophis al III-lea, portretele şi compoziţiile heraldice înscrise în luxuriantele
frontispicii sau în chenarele miniate din manuscrisele vechi, supralibrosurile conţinând portrete, blazoane sau steme ale
unor persoane, ţări sau zone geografice. Şi sigiliile în ceară sau tuş, efigiile, precum şi unele însemnări manuscrise fac parte
din această mare familie a ex-librisului.
Atenţia noastră se va apleca, în cele ce urmează, asupra ex-librisurilor etichetă, lucrări independente, pentru că din
această categorie sunt lucrările din Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naţionale a României.
Probleme pe care le vom aborda: I. Organizarea colecţiei de ex-librisuri; II. Descrierea ex-librisurilor; III. Aranjarea şi
conservarea ex-librisurilor.

I. Organizarea colecţiei
Colecţia Bibliotecii Naţionale a României cuprinde aproximativ 20.000 de lucrări create în marea majoritate în
secolul XX de artişti români şi străini. Este vorba atât de gravuri originale, cât şi de reproduceri. Câteva lucrări sunt
de secol XIX.
Trei elemente sunt importante în discuţia despre ex-libris: - autorul lucrării (artistul); - proprietarul
(comanditarul); - compoziţia în sine.
Artistul poate semna lucrarea cu nume întreg (propriu sau/şi cu pseudonim) sau/şi cu monogramă. În multe
cazuri, lucrarea nu e semnată, şi atunci vorbim de autor anonim. Există însă şi cazuri în care, deşi lucrarea e
semnată, artistul n-a putut fie identificat.
Numele proprietarului/comanditarului apare în câmpul lucrării întreg sau/şi prin monogramă;
proprietarul/comanditarul poate fi persoană privată sau instituţie, asociaţie etc.
În funcţie de cele arătate mai sus, fondul nostru a fost structurat astfel: A. Lucrări cu autor cunoscut
(identificat); B. Lucrări cu autor neidentificat; C. Lucrări cu autor anonim.
1 Biblioteca Naţională a României a organizat în data de 6 martie 2003 sesiunea de lucru cu tema Descrierea bibliografică
uniformă a ex-librisului, la care au participat specialiştii în ex-libris din bibliotecile din Bucureşti şi din ţară. În Revista
Bibliotecii Naţionale a României, nr. 1/2002, au fost publicate trei propuneri de descriere uniformă a ex-librisului, semnate de
Cristina Bădără – Biblioteca Centrală Universitară-Bucureşti, Constantin Mălinaş – Biblioteca Judeţeană Bihor, Victor Duţescu
– Biblioteca Naţională a României. Aceste propuneri au constituit punctul de plecare al discuţiilor. Din păcate, doamna Rodica
Stamatopol nu a putut fi prezentă la această sesiune. Domnia sa, împreună cu domnul Victor Duţescu, şef-serviciu Catalogare.
Clasificare din cadrul BNR, au colaborat ulterior la refacerea fişei de descriere a ex librisurilor cuprinse în catalogul “Ex-libris”
în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României. Rodul acestei colaborări se poate observa în volumele 2 şi 3 ale catalogului
amintit. (nota red.)
2 Stamatopol, Rodica. “Ex-libris” în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României: catalog. Vol. 1 (Literele A – B), 2001, 504 p.;
Vol. 2 (Literele B – D), 2002, 502 p. Volumul 3 este în curs de apariţie. (nota red.)
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II. Descrierea ex-librisurilor
Pentru documentare, au fost consultate o serie de materiale de biblioteconomie, lucrări ce se referă la ex-libris
(probleme referitoare la subiect, compoziţie, tehnici, artişti şi chiar la proprietari).
1. Autorul
Autorul lucrării apare în vedetă înscris cu majuscule. În cazul în care artistul are şi un pseudonim cu care
semnează, s-a procedat astfel: în vedetă s-a folosit formula utilizată de artist, făcându-se trimitere la cea de-a doua
formulă, specificându-se că este vorba de pseudonim. S-a făcut trimitere şi pentru cazul în care artistul nu semnează
cu pseudonim, dar acesta există.
Atunci când autorul nu a putut fi identificat, în vedetă apare cuvântul „NEIDENTIFICAT. Pentru lucrările
considerate anonime, în vedetă este menţionat „ANONIM”.
Sub numele autorului, s-a trecut sigla ţării căreia îi aparţine artistul, conform ISO 3166 – Code for the
representation of names of countries and their subdivisions. Alăturat ţării, s-au trecut, între paranteze rotunde,
anii între care a trăit artistul. Dacă acest lucru nu se cunoaşte, s-au trecut, după caz: „sec. XIX”, „sec. XX”.
2. Titlul şi menţiunea de responsabilitate
2.1 Titlul
În general, tema (subiectul) lucrării nu este trecută de autor pe lucrare sau pe spatele acesteia. Am întâlnit un
singur caz în care artistul să dea titlu ex-librisurilor sale (în corespondenţa dintre artistul A.M. Herry şi colecţionarul
Nicolae Igna din Alba-Iulia).
Alegerea temei unui ex-libris, precum şi felul în care ea este abordată revin în exclusivitate artistului, ele pot fi
sugerate şi de comanditar. Tema se poate referi la profesiunea, la personalitatea, la preocupările comanditarului etc.
Având în vedere că tema nu este anunţată, în general, pe lucrare, stabilirea acesteia rămâne în atribuţia
catalogatorului. În descriere, enunţarea temei apare de la cap de rând, între paranteze drepte [ ]. Dacă lucrarea este
dedicată unui eveniment (aniversare, comemorare, congres etc.), acest lucru fiind menţionat explicit pe lucrare,
evenimentul va constitui titlul lucrării. El se va trece de la cap de rând, fiind urmat de temă.
S-au stabilit următoarele teme:
♦ Ex-libris emblemă – exprimă profesiunea proprietarului şi e ilustrată prin însemne caracteristice.
♦ Ex-libris simbol – plante, animale, obiecte, numere (de exemplu: bufniţa, care simbolizează înţelepciunea).
Uneori, există o legătură între elementele compoziţiei şi numele proprietarului (de exemplu: este gravat un lup,
numele proprietarului fiind Wolf).
♦ Ex-libris etichetă – ex-libris pe care este trecut doar numele proprietarului; de regulă, acest tip de ex-libris este
nesemnat; uneori însă, apar şi elemente decorative.
♦ Ex-libris alegoric – în care artistul exprimă o idee abstractă.
♦ Ex-libris religios – în general, tema este inspirată din Biblie: Sfântul Gheorghe omorând balaurul, Moise
primind tablele legii etc.
♦ Ex-libris muzical – compoziţia cuprinde instrumente, note muzicale, persoane cântând etc.
♦ Ex-libris monogramă – conţine monograma proprietarului.
♦ Ex-libris mitologic – compoziţie cu personaje sau cu scene mitologice.
♦ Ex-libris natură statică – vase cu flori, fructe etc.
♦ Ex libris decorativ – ornamental.
♦ Ex-libris erotic – scene sau atitudini erotice; uneori, pe lucrare apare chiar formula „Ex libris erotis” sau „Ex
eroticis”.
♦ Ex-libris scenă de gen – subiecte inspirate din viaţă: citirea unei cărţi, munca la câmp sau în grădină;
maternitatea, iubirea (scene romantice, sentimentale, scene cu copii etc.
♦ Ex-libris peisaj – imagini citadine sau rurale, grădini.
♦ Ex-libris opere literare – subiecte inspirate din beletristică.
♦ Ex-libris autodedicat – lucrări pe care artistul şi le dedică; uneori, apare chiar portretul artistului sau altă temă
semnificativă pentru acesta.
♦ Ex-libris heraldic.
♦ Ex-libris folcloric – port, dans, obiceiuri ale popoarelor, etc.
♦ Ex-libris personaj/personaje ca atare; eventual în mijlocul naturii.
♦ Ex-libris omagial – prin care artistul îşi exprimă consideraţia faţă de o personalitate, o instituţie etc.; în textul
înscris în lucrare poate apărea şi cuvântul „Omagiu”.
♦ Ex-libris comemorativ, ocazional, privind o personalitate, o instituţie, un eveniment.
♦ Ex-libris In memoriam – dedicat memoriei unei personalităţi; pe lucrare apare chiar sintagma: „In memoriam”.
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♦ Ex-libris aniversar.
♦ Ex-libris felicitare – de exemplu, cu prilejul Anului Nou; de obicei, pe lucrare apare scris „P.F” (pour
félicitation).
♦ Ex-libris deviză – pace, libertate etc.
♦ Ex-libris ştiinţific – în compoziţie apar instrumente – microscop, lunetă, retortă etc.
♦ Ex-libris fantastic – imagine fantasmagorică, ireală.
♦ Ex-libris satiric – caricatură, compoziţie veselă, cu tentă satirică, dedicată, de regulă, unei persoane; caricatură
a unui personaj, uneori chiar a proprietarului.
♦ Ex-libris numismatic – compoziţie conţinând elemente de numismatică, însoţită de sintagma; „Ex
numismaticis”.
♦ Ex-libris artă – arhitectură laică sau religioasă, veche sau mai nouă, elemente arhitectonice ornamentale etc.
♦ Ex-libris sport – scene cu sportivi etc.

ABELE, BARBARA ANNE
US – sec. XX
[Ex-libris autodedicat; decorativ] Barbara Anne
Abele. California, 1974.
P, 62 x 92 mm.
Nesemnat.
Pe spatele lucrării, cu creionul, numele artistei,
ţara, tehnica.
Achiziţie, oferta graficianului Dafinel Duinea.
Cota: Ex.L.I., ABELE, BARBARA ANNE, 1.
/inv.st. 33515/
ANDRUSKÓ, KÁROLY
SI – (1915-)
Ex-libris [satiric] Albert Collart.
[s.l.], 1982.
X3, 119 x 90 mm.
Semnat cu creionul: dreapta jos,
sub câmpul lucrării.
Monogramă
dreapta jos, în
câmpul lucrării.
Pe spatele lucrării, cu creionul,
numele artistului, data, ţara,
tehnica.
Achiziţie, oferta graficianului
Dafinel Duinea.
Cota: Ex.L.I., ANDRUSKÓ,
KÁROLY, 25. /inv.st. 34233/

ACKET, DÉSIRÉ
BE – (1905-1987)
Ex-libris
[emblemă
profesională]
Dr.Med. P. Boeynaems. [s.l.], 1937.
P, 117 x 85 mm.
Semnat cu creionul: dreapta, în câmpul
lucrării.
Monogramă
şi dată, în câmpul
lucrării.
Donaţia Dr. Nicolae Igna, Alba Iulia.
Cota: Ex.L.I., ACKET, DÉSIRÉ, 1.
/inv.st. 26578/

ALBERSSART, MARIE-LOUISE
In memoriam Mihai Eminescu (1850-1889): Ex-libris [in memoriam; simbolic]
Dr. Constanţa Petrovizi. Beaumont, 1987.
P1, 138 x 88 mm.
Semnat cu creionul: dreapta jos, sub câmpul lucrării.
Monogramă
şi numărul exemplarului: stânga jos, în câmpul lucrării.
Pe spatele lucrării, parafă cu numele artistei, adresa, locul, ţara. Cu creionul,
„Computer-art”, tehnica, data. Parafă: „Colecţia Dafinel Duinea”.
Donaţia graficianului Dafinel Duinea.
Cota: Ex.L.I., ALBERSSART, MARIE-LOUISE, 27. /inv.st. 38867/
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ALBERSSART, MARIE-LOUISE
Ex-libris [muzical] Franco Palmirani. Philippeville, [190?].
X3, 140 x 107 mm.
Semnat cu creionul: dreapta jos, sub câmpul lucrării.
Monogramă
dreapta jos, în câmpul lucrării.
Achiziţie, oferta graficianului Dafinel Duinea.
Cota: Ex.L.I., ALBERSSART, MARIE-LOUISE, 20. /inv.st. 34213/

ASSCHER, SAL
sec. XX –
Ex-libris [Buchmarke] Maurits J. Vles. [s.l.], [190?].
P, 113 x 80 mm.
Semnat: dreapta jos, în câmpul lucrării.
Pe spatele lucrării, cu creionul, numele artistului.
Donaţia Dr. Nicolae Igna, Alba Iulia.
Cota: Ex.L.I., ASSCHER, SAL, 1. /inv.st. 26799/

AVRAMESCU, AURELIA
- RO – (1940-)
Ex-libris [religios] Artur Mario da Mota Miranda. [s.l.], 1977.
P, 125 x 107 mm.
Monogramă: „A.A.”, dreapta jos, în câmpul lucrării; data –
stânga jos, în câmpul lucrării.
Color.
Donaţia proprietarului, st. 31891d.
Achiziţie, oferta graficianului Dafinel Duinea st. 31892;
st.34104d.
Cota: Ex.L.I., AVRAMESCU, AURELIA, 1. /inv.st. 31892; st.
34104d; st. 31891d/

CHIRNOAGĂ, MARCEL
RO – (1930)
[Pegas]: Ex-libris [universal]. Bucureşti, [19-].
C3 + C5, 224 x 157 mm.
Semnat cu creionul: dreapta jos, sub câmpul lucrării.
„Ea”, cu creionul, dreapta jos, sub câmpul lucrării.
Donaţia graficianului Marcel Chirnoagă.
Cota: Ex.L.I., CHIRNOAGĂ, MARCEL, 1/inv.st. 38929/
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BAYROS, FRANZ von
AT – (1866-1924)
Ex-libris [erotic] Margot Lewknecht. [s.l.],
[190?].
C3 + C5, 1607 x 145 mm.
Semnat: dreapta jos, în câmpul lucrării.
Achiziţie Anticariat.
Cota: Ex.L.I., BAYROS, FRANZ von,
12/inv.st. 13398/

CARDUNETS, ALEJANDRO
ES – sec. XX
Ex-libris [muzical]. Barcelona, 1905.
P: color, 78 x 140 mm.
Semnat şi datat: dreapta jos, în câmpul
lucrării.
„102 P”, pe spatele lucrării /st. 17944/.
Pe spatele lucrării, cu creionul, numele
artistului, locul, „213 P” /st. 17940/
Achiziţie, Anticariat.
Cota:
Ex.L.I.,
CARDUNETS,
ALEJANDRO, 1/inv.st. 17940; st. 17944/

BORNEL, KURT
Sec. XX –
Repos ailleurs: Ex-libris [Buchmarke;
simbolic] Ludwig Staub. [s.l.], [190?].
C3 + C5, 190 x 149 mm.
Nesemnat.
Pe spatele lucrării, cu creionul, numele
artistului.
Schimb Internaţional.
Cota: Ex.L.I., BORNEL, KURT, 1/inv.st.
14303/
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BARTOŠ, LÁSZLÓ
HU – sec. XX
Ex-libris [alegoric] Kugel Sándor. [s.l.], [19]10.
P, 57 x 75 mm.
Semnat: dreapta, în câmpul lucrării; data – dreapta jos,
în câmpul lucrării.
Achiziţie Anticariat.
Cota: Ex.L.I., BARTOŠ, LÁSZLÓ, 17/inv.st. 16918/
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fALVES, ATTILIS
sec. XX –
In angello cum libello: Ex-libris [satiric]
Constancio Alves. [s.l.], [19]07.
P1, 62 x 78 mm.
Semnat şi datat: dreapta jos, în câmpul lucrării.
Pe spatele lucrării, cu creionul, numele artistului.
Color.
Donaţia Dr. Nicolae Igna, Alba Iulia.
Cota: Ex.L.I. ALVES, ATTILIS, 1. /inv.st. 25044/

În literatura de specialitate există o tipologie consacrată în ceea ce priveşte tema:
♦ Ex-libris Buchmarke – elementul care predomină este cartea, închisă sau deschisă; una sau mai multe cărţi; în
compoziţie pot apărea şi alte obiecte sau o persoană preocupată de carte.
♦ Ex-libris figurativ – compoziţia prezintă un loc retras, intim, cu cărţi, veioză sau lumânare arzând, eventual cu
un personaj singuratic, etc.; uneori, apare şi o fereastră deschisă, prin care se poate contempla natura.
♦ Ex-libris universal – în cazul acestui gen de lucrare (care poate avea orice temă), lipseşte numele
proprietarului/comanditarului. Uneori, există o eşarfă al cărui câmp este complet alb – se presupune că artistul nu
l-a dedicat cuiva anume, aşadar, aparţine oricui şi nimănui; sunt cazuri în care într-un asemenea spaţiu apare, scris
de mână, cu cerneală, un nume.
♦ Ex-libris şahist – posesorii marilor biblioteci şahiste au dorit să-şi împodobească volumele cu ex-librisuri; astfel
a apărut acest gen; revista L’Echiquier de Paris a reprodus asemenea lucrări.
♦ Ex-libris non-figurativ.
Uneori, pe ex-libris apar indicate: „vol…”, „nr….”, marcate cu intenţia de a-l ajuta pe comanditar să ţină
evidenţa volumelor din bibliotecă.
Ex-librisul are o tematică precisă, foarte asemănătoare cu cea din arta plastică. Un argument în acest sens este şi
faptul că FISAE (Federaţia Internaţională a Societăţilor Amatorilor de Ex-libris) organizează, cu prilejul congreselor
sale internaţionale (ce au loc la 2 ani), concursuri tematice: - Sportul în ex-libris (Barcelona, 1992); - Teatrul şi
viaţa (Vilnius – Lituania, 1993); - Arborele în ex-libris (Épinal – Franţa, 1983); - Muzica în ex- libris (Nancy –
Franţa, 1986); - Ex-librisul numismatic (Lublin – Polonia, 1986); Animale în ex-libris (Arezzo – Italia, 1989).
2. 2. Sintagma „Ex-libris”
Sintagma „Ex libris”, precum şi cele similare – „Aus der Bibliotheck von…”, „Z knihovny…”, „ExBibliotheca”, „Mein Buch Zurück”, „Ditsmien Bank”, „Iz knigu”, „Bookplates”, „Ex eroticis”, „Ex musicis”, „Aus
der Bücherei von…”, „Mein Buck”, „Könyve”, „Ex Ikonographicis”, „Ex discis” etc. – sunt elemente de descriere
şi apar trecute după temă. Dacă niciuna dintre acestea nu apare pe lucrare, după temă se trece: [Ex libris].
Pe cărţi româneşti vechi există formule ca: „Dintr-ale lui Constantin Cantacuzino”, „Den cărţile dumnealui
Constantin Cantacuzino Stolnicul”. Şi acestea sunt ex-librisuri; le-am semnalat aici pentru frumuseţea lor.
2. 3. Menţiunea de responsabilitate. Proprietarul/comanditarul lucrării
Numele proprietarului se trece după sintagma „Ex-libris”. Proprietarul/comanditarul poate apărea sub nume
propriu (persoană/instituţie, asociaţie). Proprietarul poate figura cu numele întreg sau/şi cu monogramă (în cazul
persoanelor). În cazul instituţiilor, al asociaţiilor etc., numele poate apărea întreg, prescurtat sau chiar cu iniţiale.
Completările de numele se trec între paranteze drepte [ ].
Când numele proprietarului (persoană) nu s-a putut identifica, în locul respectiv s-a trecut:
„NEIDENTIFICAT”.
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Monograma este reprodusă ca atare, printr-un desen. Dacă se ştie cui aparţine monograma, numele întreg se
trece între paranteze drepte.
Între numele proprietarului şi compoziţie există uneori o strânsă legătură (de exemplu: în compoziţie apare un
peisaj, iar numele comanditarului este Planting; în compoziţie apare un ciocan, iar numele proprietarului este Hans
Hammer etc.).
Dacă pe spatele unei lucrări apare scris „ipse fecit”, iar lucrarea nu e semnată, înseamnă că proprietarul este şi
autor. El va apărea în vedetă ca autor, iar în zona notei se va trece: „Pe spatele lucrării, ipse fecit”. Se subînţelege că
în acest caz este vorba despre un ex-libris autodedicat.
În cazul în care proprietarul/comanditarul este o instituţie, asociaţie, societate, precum şi în cel în care lucrarea
este dedicată unui eveniment, s-a procedat astfel: a) instituţia /asociaţia / etc. a fost tratată drept proprietar, dacă acest
lucru este clar exprimat pe lucrare; b) în cazul în care acest lucru este neclar (de exemplu, când din textul înscris pe
lucrare primul cuvânt nu poate ţine loc de proprietar sau nu are un înţeles internaţional consacrat), s-a căutat o
sintagmă universal valabilă, trecută între paranteze drepte, la sfârşitul textului; c) dacă numele proprietarului sau al
evenimentului nu se găseşte în textului documentului, fiind doar subînţeles, catalogatorul a ales o sintagmă care să
exprime ideea textului şi a trecut-o la sfârşit de rând, în limba română.
Motivaţia acestei organizări este dată de necesitatea de a grupa mai eficient lucrările după proprietar, lucru util
în întocmirea indexului de nume de proprietari.
Dacă numele proprietarului apare în limba rusă, el se transcrie ca atare, iar între paranteze drepte se
transliterează. Nu se procedează la fel pentru limbile orientale, în acest caz specificându-se doar: “numele
proprietarului în limba chineză, japoneză etc.”.
Numele proprietarului se consemnează pe fişă în continuarea elementelor descrise mai sus. În cazul în care
proprietarul este o instituţie publică, iar ex-librisul a fost dedicat unui eveniment, numele evenimentului s-a trecut ca
atare drept titlu al ex-librisului.
Lucrarea dedicată unui eveniment (congres, simpozion etc.) poate avea şi un proprietar persoană. În acest caz,
evenimentul constituie titlul lucrării, în conformitate cu textul înscris pe ex-libris, şi apare primul de la cap de rând.
Numele comanditarului va ocupa locul rezervat în descriere. Iată un exemplu:
HOLECZEK, ZBIGNIEW – P.L. sec. XX – XXV. Let Bibliotek Publicznych na pomorzu zachodnins.
Kezalin Szczecin. [Comemorativ]. Ex libris Bibliotek Publiczny Szczecin.
Texte însoţitoare – dictoane, devize, maxime, aforisme, cugetări, citate literare.
Textele însoţitoare se pot referi la proprietar, la eventualii cititori; ele conţin diverse dictoane, maxime,
aforisme, cugetări, citate. Iată câteva exemple: „Dai libri dell” (Dintre cărţile lui…), „This book belongs to…”
(Această carte aparţine lui…), „Citeşte o carte bună şi respect-o”, „Be just but dont trust every-one” (Fii bun, dar nu
te încrede în oricine), „Un livre et un ami qui ne change jamais (Cartea e un prieten care nu se schimbă niciodată),
„Handle it with care and return it soon” (Mânuieşte-o cu grijă şi înapoiaz-o repede) etc.
Aceste texte s-au trecut ca atare, fără să fie traduse, în continuarea celorlalte elemente, iar în faţa lor, între
paranteze drepte, s-a trecut: [text]. Pentru textele în limbile slave sau orientale, s-a specificat: [text în limba…].
3. Locul şi data
3.1. Locul
S-a trecut numai dacă a fost indicat de artist pe faţa sau pe spatele lucrării, fără să se opereze corecţii. Atunci
când menţiunea de loc apărea cu caractere cirilice, acesta s-a trecut pe fişă cu caractere latine, fapt semnalat la
„însemnări”, în zona notelor. S-au evitat presupunerile – dacă artistul nu a menţionat locul, s-a trecut, de la cap de
rând: [s.l.] (sine loco).
3.2. Data
Anul elaborării lucrării poate apărea pe faţa lucrării, sub câmpul compoziţiei, sau pe spatele acesteia. Dacă
acesta lipseşte, se trece: [18..], [19..]. În cazul în care apar numai ultimele două cifre ale anului, primele două se trec
între paranteze drepte (de exemplu: [19]40). În cazul în care anul e indicat prin cifre romane (foarte rar), acesta se
trece ca atare, iar între paranteze drepte se face transpunerea în cifre arabe. Data urmează imediat după loc. Dacă
apar şi alte elemente legate de dată (de exemplu: zi, lună), acestea se semnalează în „Însemnări”, în zona notelor.
4. Descrierea fizică
4.1. Desemnarea specifică a materialului
4.2. Tehnica
Tehnica în care a fost executată lucrarea (în general, ea este indicată de artist chiar pe lucrare) se trece în
descriere utilizând siglele internaţionale. Dacă artistul nu a indicat tehnica (prin sigla internaţională sau ca atare), ea
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a fost stabilită de catalogator.
Tehnica gravurii în lemn poate apărea menţionată pe lucrare astfel: „xilogravură”,”bois”, „woodcut”; gravura în
linoleum poate fi exprimată şi prin termenul „linocut”. Aceste tehnici sunt menţionate prin sigle. Formulele de
exprimare a tehnicii sunt semnalate în „Însemnări”, în zona notelor. Tehnica se trece de la cap de rând.
Sigla pentru tehnică e formată dintr-o literă a alfabetului latin, care indică tehnica de bază, urmată de o cifră
arabă ce adânceşte indicaţia (exemple: C = gravură în metal; C3 = aquaforte). Dacă artistul a folosit mai multe
tehnici, se foloseşte semnul + (de exemplu: C3+C5 – aquaforte şi aquatinta). În cazul în care tehnicile folosite de
artist nu au sigle în tabelul de abreviaţiuni internaţionale, ele se trec în descriere cu numele întreg (de exemplu: tuş,
creion).
În cazul lucrărilor color, s-a procedat astfel: pentru lucrările „colorate de mână” – lucru indicat de artist sau
sesizat de catalogator –, după tehnică s-a trecut menţiunea: „col.”; pentru lucrările color executate cu matriţă sau
prin alte tehnici de imprimare (de exemplu, tipar), s-a semnalat: „color”, „sepia”, „sanguină” etc. Această
menţiune apare trecută tot după cea privind tehnica.
4.3. Dimensiunile
Dimensiunile sunt date în milimetri, conform regulilor internaţionale. Ele se referă la întreaga suprafaţă a
lucrării. Dimensiunile sunt trecute după menţiunea privind tehnica.
5. Note
5.1. Semnătura sau/şi monograma artistului
Atât semnătura – gravată sau de mână (uneori, aceasta este trecută în ambele maniere) –, cât şi monograma
atestă paternitatea lucrării. Atunci când semnătura există pe lucrare, de la cap de rând s-a trecut: „semnat”,
indicându-se locul în care aceasta este plasată, precum şi modalitatea folosită (tuş, pix, creion). Dacă există mai
multe semnături, sunt semnalate toate, indicându-se locul în care sunt plasate şi orice alt detaliu.
În cazul monogramei, s-a trecut, ca atare, „monogramă”, fie după semnătură, dacă aceasta există, fie de la cap
de rând, când aceasta lipseşte. Uneori, artiştii folosesc un însemn-figură, ca modalitate de marcare a lucrării. Atât
monogramele, cât şi aceste însemne-figuri au fost redate în desen, ca atare, ele fiind precedate, după caz, de
menţiunea „monogramă” sau „însemn”. Atât semnătura, cât şi monograma apar de la cap de rând.
Dacă nu apare niciuna dintre situaţiile mai sus arătate, pe locul rezervat semnăturii s-a specificat: „nesemnat”.
Pe spatele lucrării, pot apărea, scrise de mână sau utilizând parafe: numele artistului, locul, anul, tehnica, opus-ul,
numele colecţionarului etc. Toate aceste informaţii se consemnează în „Însemnări”. Numele artistului, chiar
autograf, nu se consideră semnătură a lucrării (pentru că nu se poate garanta că numele înscris pe spatele lucrării este
chiar al autorului.
5.2. Însemnările
Orice „înscris” de pe faţa sau de pe spatele lucrării constituie o „însemnare”. Însemnările pot să aparţină
artistului, colecţionarului sau altei persoane. Ele se semnalează de la cap de rând astfel: „Pe spatele lucrării…”.
Atunci când informaţia privind autorul însemnărilor este certă, ea se trece între paranteze drepte.
5.3. Însemnările marginale
„Adnotări marginale” – sub această sintagmă sunt cunoscute şi comentate în literatura de specialitate
figurile, obiectele, elementele decorative, capetele de oameni sau de animale, florile etc. plasate de artist în afara
câmpului propriu-zis al lucrării. Toate acestea pot fi detalii din compoziţie sau elemente complet separate. Ele
au rolul de a sublinia unele idei ale compoziţiei sau de a le completa. Alteori, aceste „adnotări marginale” pot fi
ele însele mici compoziţii de sine stătătoare, făcând referire, spre exemplu, la profesiunea comanditarului, la
preocupările acestuia.
Ele s-au semnalat de la cap de rând, sub sintagma „adnotării marginale”, indicându-se locul în care se află în
raport cu câmpul lucrării, fără însă a fi descrise.
5.4. Provenienţa – s-a indicat atât sursa, cât şi numele donatorului; indicaţiile apar de la cap de rând.
6. Cota lucrării
Este alcătuită din sigla „Ex-L”, căreia i se alătură formatul lucrării, indicat prin cifre romane (I – pentru
lucrările de până la 200 mm., II – pentru cele de peste 200 mm.), urmează numele şi prenumele artistului, trecute
cu majuscule, precum şi o cifră arabă care arată ordinea cronologică a lucrărilor autorului respectiv. Toate acestea
sunt precedate de: „cota”. În cazul lucrărilor al cărui autor nu a fost (încă) identificat, s-a trecut cu majuscule:
„NEIDENTIFICAT”, iar în cazul autorului necunoscut s-a trecut: „ANONIM”. Lângă cotă, s-a trecut numărul
de inventar al lucrării, precedat de sigla „st” (stampă), conform înscrisului din registrul inventar. În cazul
dubletelor, acestea apar toate la cota respectivă, trecându-se, ca şi pe lucrare, un „d” (dublet). S-au considerat
dublete numai lucrările care sunt identice din punctul de vedere al compoziţiei, al dimensiunilor, al tehnicii,
culorii şi semnăturii.
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Fişa de descriere:
AUTOR
Cod ţară de origine
date biografice
[Titlu] : Ex-libris [temă] Numele posesorului / menţiunea de responsabilitate. - Loc, dată.
Tehnică de execuţie : color ; dimensiuni în mm. - Diverse însemnări marginale, note etc.
Cotă; inventar

III. Aranjarea şi conservarea lucrărilor
Fiecare lucrare este protejată de un passe-partout din carton, partea din faţă având o fereastră acoperită cu o
hârtie transparentă, ce permite vizualizarea. Pe marginea inferioară a acestei părţi s-a înscris cota lucrării.
Dimensiunile acestui passe-partout: 38 cm. x 25 cm.
Lucrările astfel protejate au fost aşezate în cutii de carton, câte 40 de piese într-o cutie, conform celor trei grupe
menţionate: 1) Autor cunoscut; 2) Autor neidentificat; 3) Autor anonim.
Lucrările cu autor cunoscut au fost grupate alfabetic la numele autorului, autorii fiind şi ei aranjaţi în ordine
alfabetică. În cadrul lucrărilor unui autor – în ordinea crescătoare a cotei. Şi lucrările din grupele „Autor
neidentificat” şi „Autor anonim” au fost aranjate în ordinea crescătoare a cotei.
Cutiile sunt prevăzute cu buzunare, în care s-au aşezat etichete cu date legate de conţinut (de exemplu, în cutiile
cu mai mulţi autori, în buzunar s-au trecut numele artiştilor). Dimensiunile unei cutii: L – 35 cm.; l – 26 cm.; h – 9
cm. Cutiile s-au aranjat pe rafturi (3-4 cutii suprapuse).
Artistului Dafinel Duinea (1921-1994), gravor, colecţionar şi animator al mişcării ex-librisului din România,
îi datorăm două ex-librisuri dedicate Bibliotecii Naţionale a României3.
Una dintre lucrări poartă sigla BCS (Biblioteca Centrală de Stat – titulatura Bibliotecii Naţionale a României
până în 1990.
Lucrarea sugerează rolul unei biblioteci, ca sursă a cunoaşterii. Aşa înţelegem prezenţa în compoziţie a
pomului stilizat. Rădăcina acestui pom este ocupată în întregime de siglele BCS. Un spaţiu îngust – tulpina
arborelui – pare să indice calea îngustă şi grea a cunoaşterii. Coroana arborelui este redată ca un spaţiu mai amplu,
ocupat de o carte deschisă; în acest câmp, artistul a plasat sintagma Ex-libris. Frunze şi fructe înconjoară cartea,
indicând « roadele » studiului.
Există două variante ale acestei lucrări. Deşi par minore (legate de tehnica în sine, de plasarea diferită a
monogramei şi a semnăturii artistului), diferenţele nu pot fi neglijate. Având în vedere aceste mici diferenţe, exlibrisurile n-au fost considerate dublete, ele fiind descrise separat.
Ex-librisul a fost creat cu prilejul unei mari expoziţii personale, care a cuprins atât lucrări din creaţia proprie,
cât şi unele piese din colecţia sa.
Expoziţia a fost organizată de artistul
Dafinel Duinea în colaborare cu
Biblioteca Naţională a României în
1984, la sediul central al bibliotecii.
Cu acest prilej, Dafinel Duinea a
realizat un frumos catalog. Cuvântul
de
deschidere
i-a
aparţinut
graficianului Dragoş Morărescu.
Cel de-al doilea ex-libris dedicat
Bibliotecii Naţionale a României se
încadrează, prin tematică şi prin
compoziţie, în categoria a ceea ce
bibliografia de specialitate numeşte
Buchmarke.
În afara sintagmei Ex-libris şi a
numelui proprietarului – Biblioteca
Naţională a României, întreaga
3 În decursul timpului, Dafinel Duinea a creat ex-librisuri pentru mai multe biblioteci publice şi particulare din România, lucru
pe care îl putem constata şi dacă parcurgem lucrarea Ex-libris în colecţiile BNR. Catalog, publicată de Rodica Stamatopol la
editura Bibliotecii Naţionale a României, începând cu anul 2001 (vol. 1 – 2001, vol. 2 – 2003, vol. 3 – în curs de apariţie).
Inclusiv Rodica Stamatopol, autoarea catalogului, este posesoarea unui ex-libris dedicat, creat de artist. (nota red.)
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Reguli de descriere şi de organizare a ex-librisurilor
suprafaţă a lucrării este ocupată de
cărţi: o carte deschisă, aflată în
centrul compoziţiei, este străjuită, în
partea superioară şi cea inferioară, de
alte cărţi. Rolul covârşitor al cărţii şi
simbioza perfectă dintre ex-libris şi
carte sunt mesajele transmise de artist
în această lucrare.
Ambele
ex-librisuri
sunt
executate în tehnica linogravurii,
frecvent folosită de artist. Cel de-al
doilea ex-libris, datat 1993, este o
linogravură-sepia. În câmpul lucrării,
în partea dreaptă, se află monograma
artistului.
Acest ex-libris a fost prezentat
cu ocazia celei de-a doua expoziţii
personale a artistului Dafinel
Duinea la Biblioteca Naţională a
României. Expoziţia a fost deschisă
în 1994, la sediul Colecţiilor
Speciale ale BNR.
Cu prilejul ambelor expoziţii,
Cabinetul de Stampe al Bibliotecii
Naţionale a României a primit
donaţii ce au cuprins atât lucrări din
propria creaţie, cât şi lucrări ale unor
autori români şi străini, din colecţia
personală a artistului Dafinel
Duinea.
În
anul
2001,
văduva
regretatului artist a donat Bibliotecii
Naţionale a României întreaga sa
colecţie de ex-librisuri (cca. 12.000
u.b.); la aceasta s-au adăugat
cataloage de expoziţii ale unor
manifestări din ţară şi din străinătate
dedicate ex-librisului.
Sperăm că strădaniile noastre de
decriptare a sensului celor două exlibrisuri dedicate Bibliotecii Naţionale
să fi fost cât mai aproape de intenţiile
artistului. Ne plecăm cu respect şi
recunoştinţă în faţa întregii activităţi a
artistului Dafinel Duinea, a creaţiei
sale, a contribuţiei sale la organizarea
unor expoziţii, unor simpozioane
găzduite de biblioteci municipale şi
judeţene, implicate activ în activitatea
dedicată ex-librisului. Şi, nu în ultimul
rând, amintim aici rolul artistului
Duinea în formarea unor noi creatori
de ex-libris.
Rodica Stamatopol
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Adriana Dumitran

Arta fotografiei în România (1840-1900)
– document şi mentalitate –
Fotografia este martorul spaţiului privat, personal,
familial, prin participarea la momentele esenţiale ale
vieţii: naşterea, copilăria, căsătoria, cariera, moartea.
Universul familial este una dintre cele mai timpurii
utilizări ale fotografiei. Fiecare familie îşi constituia
astfel un portret – cronică proprie, set de imaginimărturie pentru coeziunea membrilor săi. La nivel
public, fotografia rămâne acelaşi martor ubicuu, creând
şi întreţinând mituri colective, atitudini, reacţii.
Trăim înconjuraţi de imagini. Raportul nostru cu
imaginile a devenit, în timp, din ce în ce mai complex,
pe măsură ce ele au pretins din ce în ce mai mult că
redau imaginea realităţii şi a modelelor noastre.
Imaginea fotografică este un creator de idoli, de modele,
de comportamente, atât la nivelul vieţii private, cât şi la
cel al vieţii publice. Ea solicită în mod imperativ atenţia,
răspunsul, reacţia noastră.
Forţa pe care o are imaginea fotografică a
transformat-o într-o oglindire a realului (uneori mai
puternică decât realul) sau într-o parte complementară,
indispensabilă acestuia. Aşa cum fotografiile dau
oamenilor o posesie imaginară a trecutului, tot astfel ele
îi ajută să ia în posesie spaţiul în care se simt în
nesiguranţă. În timp, am devenit dependenţi de imaginea
fotografică, aşa încât nu mai sesizăm modul insidios în
care ea a devenit o extensie a vederii noastre şi tresărim
atunci când întâlnim o aşa-numită „fotografie veche”,
pentru că ne scoate din realitatea lui „azi, acum, eu”,
propulsându-ne în lumea reveriei. Fotografiile sunt
înconjurate de un farmec indicibil, de un văl de mister.
Valoarea lor eludează criteriile estetice după care
judecăm în general un „produs artistic”.
♦

Trecerea de acest „văl de mister” este unul dintre
scopurile acestui articol. Ne propunem astfel disecarea
aparenţelor şi o încadrare mai exactă decât „timpul
reveriei”. Pornim de la premisa că istoria fotografiei
româneşti este parte integrantă a celei europene, ea
urmând, cu o întârziere specifică, aceleaşi etape.
Până la revoluţia Kodak (1888 – inventarea unui
aparat de fotografiat care folosea roll-filmul; 1895 –
apariţia aparatului Kodak de buzunar), fotografia a avut
câteva trăsături distincte:
- din cauza dificultăţilor tehnice, ea era apanajul
unui grup restrâns de utilizatori specializaţi (inventatori,
chimişti, ingineri, opticieni, dar şi pictori, desenatori,
oameni de artă);
- deşi dificultăţile tehnice sunt mult depăşite pe
parcurs, fotografia îşi păstrează caracterul elitist (mai
ales din motive pecuniare);
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- fotografia câştigă teren mai ales în mediul urban,
influenţa sa iradiind dintr-un punct fix: atelierul
fotografic; mobil este doar artistul fotograf, reporterul.
În cadrul comunităţii (de la comunitatea familială –
urbană şi rurală – şi până la cea naţională), fotografia
îndeplinea funcţia de reprezentare, de martor şi de
creator de coeziune, iar în plan individual – de martor al
evoluţiei personale: o oglindă.
Genurile fotografice cel mai frecvent practicate:
portretul, reportajul de război, fotografia arhitecturală,
fotografia etnografică, peisajul, fotografia de interior.
În paginile care urmează, ne propunem să analizăm în
ce măsură aceste aserţiuni sunt valabile şi pentru spaţiul
Vechiului Regat, până la 1900, cu accent pe fotografiaportret, aşadar, în ce măsură fotografia din spaţiul românesc
se încadrează într-o arie mai largă, est-europeană. În Rusia,
de exemplu, varietatea etnică şi culturală a populaţiei
imperiului a fost înregistrată în multe desene, picturi,
fotografii. Popoarele orientale din Caucaz şi Crimeea au
stârnit în mod special curiozitatea – pentru elitele educate,
europenizate, costumele erau cele mai vizibile semne ale
alterităţii, ale etnografiei.
♦

În istoriografia românească, fotografia a fost
receptată mai mult în ipostaza de document istoric, de
material iconografic decât ca subiect de studiu în sine.
Interesul pentru acest domeniu a venit din partea
istoricilor, inclusiv a istoricilor de artă, precum şi a
fotografilor înşişi.
Constantin Săvulescu este cel care a urmărit
sistematic începuturile fotografiei în Principate. În
studiile sale apărute în publicaţii de specialitate –
Fotografia (revistă editată de Asociaţia Artiştilor
Fotografi din România), History of Photogray etc. – , el
reconstituie pas cu pas primele contacte ale publicului
românesc cu fotografia, începuturile şi dezvoltarea
atelierelor fotografice din Bucureşti şi din ţară şi
activitatea celor mai importanţi fotografi. Presa vremii,
românească şi străină, a fost una dintre sursele principale
ale lui C. Săvulescu; la aceasta s-a adăugat o minuţioasă
cercetare în mai multe arhive şi fonduri publice şi
private. Lucrarea sa se prezintă sub forma unui inventar
foarte bine organizat, din păcate însă fără comentarii
referitoare la arta sau la influenţa fotografiilor şi
fotografilor asupra societăţii româneşti.
Cea mai importantă contribuţie a lui C. Săvulescu
este Cronologia ilustrată a fotografiei în România
(1834-1918). Sunt punctate aici principalele realizări ale
fotografilor români, prezenţa lor la expoziţiile naţionale
şi internaţionale (sursă de recunoaştere şi promovare),
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participarea la conflictele armate ale vremii, ca reporteri
de război, înfiinţarea primelor asociaţii de fotografi
amatori şi statutele acestora.
Fotografia se bucură de mai multă atenţie în studiile
referitoare la istoria Bucureştiului. Aceste studii vorbesc
despre importanţa şi rolul studiourilor fotografice în
viaţa bucureşteană, despre marii artişti ai aparatului de
fotografiat care au fost asimilaţi rapid de peisajul
cultural şi social al capitalei.
În volumul Din Bucureştii de altădată, George Potra
are un consistent capitol despre fotografie. După un scurt
istoric al fotografiei europene, autorul vorbeşte despre
primele contacte ale publicului românesc cu noua invenţie,
despre venirea primilor fotografi străini în Principate. El
prezintă pe scurt principalele ateliere fotografice din
Bucureşti şi din ţară. Textul a fosti reluat în volumul Din
Bucureştii de ieri, lucrare mult mai bogată în fotografii1.
În volumul lui Emanoil Hagi-Moscu, Bucureşti.
Amintirile unui oraş, fotografia este folosită nu doar ca
material documentar. Referinţele la activitatea lui F.
Duschek şi Carol Szathmari, de pildă, conturează rolul
cultural şi monden al atelierelor fotografice în societatea
bucureşteană.
Fişierul Lucian Predescu, o uriaşă enciclopedie a
personalităţilor româneşti, aflat la Colecţiile Speciale ale
Bibliotecii Naţionale a României2, cuprinde numeroase
informaţii inedite despre Szathmari şi Frantz Mándy.
Aceste informaţii au fost culese de autor ca trăitor în epocă,
de aceea multe dintre ele nu pot fi probate documentar.
Între fotografii acestei perioade, cel mai cunoscut
este Carol Szathmari, care a avut atât reputaţia de

excelent fotograf, cât şi de talentat pictor, acuarelist,
desenator. George Oprescu consacră numeroase studii
operei şi activităţii lui Szathmari, lucrarea sa
fundamentală fiind Pictorii din familia Szathmari. Cu
studiile lui Ion Frunzetti – Arta românească în secolul
XIX – şi apoi cu cele ale lui Adrian Silvan Ionescu, sunt
aduse în discuţie multiplele faţete ale artistului
Szathmari: aventuros, romantic, rebel faţă de
academismul epocii, el fiind printre primii artişti
deschişi spaţiului oriental, fotograf al spaţiului citadin,
dar şi al marilor câmpuri de bătălie ale vremii. Szathmari
este primul fotograf-reporter de război. El a intuit
impactul imaginilor fotografice înfăţişând principalii
actori implicaţi în conflictul ce a dus la izbucnirea
Războiului Crimeii; s-a deplasat la Dunărea de Jos
(Olteniţa, Silistra) în primăvara anului 1854, înaintea
fotografului englez Roger Fenton, fapt recunoscut de cei
mai importanţi istorici ai fotografiei3.
Abordând o altă perspectivă în ceea ce priveşte
fotografia, Silvan Ionescu părăseşte cadrul strict
cronologic în favoarea unor criterii estetice. Autorul face
o interesantă analiză a genurilor fotografice practicate de
artiştii români, începând cu cel mai răspândit (portretul).
În articolul Arta portretului în fotografia secolului
XIX4 Silvan Ionescu analizează tipurile de portrete
realizate de fotografii români, posturile utilizate şi
semnificaţia lor, valoarea socială şi artistică. Valenţele
de document istoric ale fotografiei sunt puse în evidenţă
în volumul Artă şi document, lucrare în care autorul
lămureşte şi chestiunea destul de controversată a grafiei
numelui lui Szathmari.

1 Fotografiile lui Angerer – vederi generale ale Bucureştiului de pe clădirea Teatrului Naţional sau de pe Dealul Mitropoliei (1855);
Szathmari – Palatul Şuţu (cca. 1864), casa Greceanu de pe Podul Mogoşoaiei, unde artistul a avut unul dintre primele sale ateliere etc.
2 Este vorba despre fişierul Lucian Predescu, ce conţine completările şi corecturile la care autorul a lucrat până în ultimul moment. Ele
urmau să fie utilizate pentru o nouă ediţie, revăzută şi îmbogăţită, a Enciclopediei Cugetarea. Material românesc. Fişierul a fost donat
Bibliotecii Naţionale a României, cu scopul de a coordona o viitoare ediţie revizuită a acestei lucrări. (nota red.)
3 Ionescu, Adrian Silvan. Cruce şi semilună. Războiul ruso-turc din 1853-1854 în chipuri şi imagini. Bucureşti: Biblioteca
Bucureştilor, 2001, p. 159.
4 Ionescu, Adrian Silvan. Arta portretului în fotografia secolului XIX. În: Studii şi cercetări de istoria artei, tom 3-4/1987.
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Evoluţia costumului feminin din a doua jumătate a
secolului XIX, reflectată în fotografie, minuţioasele
reconstituiri ale activităţii de reporter de război ale lui F.
Duschek în timpul Războiului de Independenţă,
fotografia etnografică şi reprezentanţii ei sunt alte câteva
direcţii de studiu, bogat argumentate cu material
fotografic, abordate în volumul Artă şi document.
Avalanşa de lucrări cu bogat conţinut iconografic,
dedicate Bucureştiului, apărute în ultimii ani, a adus
fotografia românească de secol XIX în conştiinţa
publicului, fără însă a realiza o istorie în adevăratul sens
al cuvântului. Remarcăm volumul Bucureştii în imagini
în vremea lui Carol I, editat în 2006 de Fundaţia Pro şi
Asociaţia Kultura (autori: Emanuel Bădescu, Ion Bulei,
St. Noica, Stelian Ţurlea). Legat de istoria Bucureştiului,
semnalăm şi articolele publicate în presa scrisă de către
E. Bădescu – comentarii pe marginea unor fotografii
emblematice realizate în secolul XIX, prezentări ale
unor fotografi ce au activat în Bucureşti etc.
Portretul în fotografia europeană. În jurul anului
1850, majoritatea fotografilor-portretişti foloseau, cu
câteva excepţii, dagherotipia. După 1854, când a fost
introdusă ambrotipia, fotografiile-portret au devenit
accesibile şi clientelei mai puţin înstărite, dat fiind că
erau mai ieftine. Curând, cererea a început să fie mai
specializată: erau solicitate portrete mai mici care să
poată fi dăruite prietenilor şi rudelor. André Adolf
Disderi, un binecunoscut fotograf parizian, va găsi
soluţia: pe o placă se puteau realiza opt portrete mai
mici. În 1851, un fotograf marseillez şi-a pus portretul
pe cartea sa de vizită, inaugurând astfel o nouă manieră:
carte-de-visite. Această manieră nu s-a bucurat de prea
mare succes decât în 1859, când Napoleon III şi statul
său major s-au oprit pe Boulevard des Italiens, la
studioul lui Disderi, şi şi-au făcut fotografii în format
carte-de-visite. Imediat după aceea, toată lumea bună din
Paris a urmat exemplul împăratului. Aşa a început
cartomania. Disderi va deveni faimos şi foarte bogat. În
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1862, el vindea cca. 2.400 de portrete pe zi! Lotul de
douăzeci de portrete nu costa decât 20 de franci.
Şi în Anglia familia regală se fotografiază la
fotograful J. E. Mayall, în mai 1860. Fotografiile cartede-visite au fost publicate trei luni mai târziu în Royal
Album. Aceste fotografii se vindeau în număr mare şi
erau colecţionate, aducând fotografului un important
venit. Cartomania a fost într-adevăr un fenomen
internaţional. L. Angerer, care a introdus formatul cartede-visite (10,5 x 6,5 cm.) la Viena, a vândut cantităţi
enorme de asemenea fotografii cu familia imperială.
Printre maeştrii portretului în varianta carte-devisite se număra, în afară de Disderi, şi Camille Silvy.
Disderi îşi aşeza personajele în interioare elegante sau pe
fundalul unor decoruri pictate. În 1866, când formatul
carte-de-visite îşi pierduse din atractivitate, a apărut un
format mai mare – portret-cabinet (16,5 x 11,5 cm.).
Acest format a rămas foarte popular până aproape de
primul Război Mondial.
În fiecare epocă, formatele carte-de-visite şi cabinet
au avut accesorii caracteristice: în anii ’60 – balustrada,
columna şi cortina; în anii ’70 – stilul rustic; în anii ’80 –
hammack-ul, swing-ul şi vagonul de cale ferată; în anii
’90 – palmierii, cocotierii, bicicletele. În primii ani ai
secolului XX – automobilele.
Nadar, E. Carjat, Adam-Salomon au devenit faimoşi
pentru splendida galerie de portrete ale marilor
personalităţi ale secolului XIX. Portretele lui Carjat sunt
mult mai vii decât cele ale lui Nadar (portretul lui
Charles Baudelaire, de exemplu). Urmând tradiţia
dagherotipiştilor, ei au propus un gen de portrete directe,
realiste, strălucitoare în simplitatea lor; făceau să
vorbească puterea intelectuală a subiectului, carisma
personajului, fără a adăuga artificii artistice.
Julia Margaret Cameron, cunoscută pentru stilul
pictural, a fost portretistă a unor cunoscute personalităţi
victoriene: Tennyson, Carlyle, Browning, Darwin, Sir
John Herchel.
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Fotografia românească: 1840 – 1900
La debutul secolului XIX, în zorii epocii moderne,
în Principatele Române se va produce o profundă
schimbare de mentalitate. O adevărată mutaţie se va
simţi şi în modul în care era percepută arta. Dacă până
atunci arta îndeplinise o funcţie de tip medieval, oriental,
slujind exclusiv domeniul religios, odată cu influenţa
occidentală ea va intra în spaţiul laic, al cotidianului.
Până la începutul secolului XIX, pictura şi sculptura au
fost supuse unor canoane de reprezentare foarte stricte.
Singurele personaje laice pictate în biserică erau ctitorii
lăcaşului şi familiile lor: „bărbaţii gravi, severi, imobili
în costumele lor exotice, de un lux neînchipuit, cu
trăsăturile subliniate, adesea aspri şi aproape fioroşi la
înfăţişare, femeile delicate, plăpânde, gingaşe şi ele
nemişcate în rochiile de mătăsuri grele, împodobite cu
blănuri şi cu pietre scumpe, alături de cortegiul copiilor
înşiraţi după vârstă şi mărime.”5
Influenţa artei occidentale va determina o
desprindere bruscă de tradiţie. Portretul părăseşte
zidurile bisericilor intrând în mediul laic, privat. Ofiţerii
armatelor de ocupaţie – austrieci, ruşi – au introdus
moda tablourilor prinse pe pereţii camerelor.6 Boierii
români încep să se lase imortalizaţi de diverşi pictori mai
mult sau mai puţin talentaţi, care circulau pe atunci în
Principate şi care găseau aici o piaţă în continuă
dezvoltare. Miniaturile, în vogă la începutul secolului,
sunt, într-un fel, strămoaşele fotografiei. Ele erau dăruite
celor dragi, erau păstrate în medii preţioase (aur, argint,
catifea etc.). Uneori, calitatea artistică a miniaturilor lăsa
mult de dorit, asemănarea cu personajul real fiind
aproximativă. Nevoia de reprezentare mergea către
satisfacerea şi confirmarea unui anumit statut social, aşa
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că uneori identitatea unui anumit personaj din tablou era
redată printr-un mic artificiu: fie se aşeza în mâna
personajului o epistolă încă nedeschisă, unde se putea
vedea numele destinatarului, fie acesta era ipostaziat
într-un spaţiu specific unei anumite poziţii sociale sau
meserii: tomuri de legi – dacă era magistrat, planuri de
moşii – dacă era proprietar, instrumente muzicale,
volume, instrumente ştiinţifice etc.
Aceste tablouri, de multe ori de mari dimensiuni,
erau destinate să alcătuiască o galerie istorică de familie,
a întreţine un anumit cult al nobleţei.
Alături de pictori care doar au trecut prin Principate,
precum Paulus Petrovits, Mihail Töpler, N. Barabas7,
avem şi pictori străini care, după ani de formare şi
peregrinare prin Europa, se stabilesc aici, contribuind la
dezvoltarea învăţământului artistic: Carol Wallenstein,
sârb de origine, va ajunge în 1829 profesor de desen la
Eforia Şcoalelor şi în 1830 la Sf. Sava, unde va îndruma
generaţii de elevi, descoperind talente printre care şi pe
Th. Aman.8
În Moldova, Gh. Asachi era preocupat să formeze
artişti cât mai buni. În cadrul Academiei Mihăilene, arta
avea o pondere importantă, elevii cei mai meritoşi erau
trimişi la Academiile din Viena, Roma sau München. De
asemenea, artişti străini – Anton Chladek, Giovani
Schiavoni9 – vor contribui prin activitatea lor didactică
şi artistică la transformarea şi educarea gustului artistic
de la noi.
Mulţi pictori şi desenatori, unii dintre ei mai puţin
dăruiţi cu talent, vor îmbrăţişa noua artă a fotografiei.
Fotografia va împrumuta de la pictură elemente de
compoziţie, ecleraj, de poziţionare a personajului şi de
decor şi, nu în ultimul rând, teme (mai ales în

5 Oprescu, G. Pictura românească în secolul al XIX-lea. Bucureşti: Meridiane, 1984, p. 26.
6 Ionescu, Arian Silvan. Expoziţia „Chipuri de altădată – portretistica în secolul al XIX-lea românesc”. În: Revista
muzeelor, nr. 4, 1991, p. 23.
7 Ibidem, p. 21.
8 Oprescu, G. op. cit., p. 36.
9 Ibidem, p. 53-54.
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portretistică). Marile curente din pictura secolului XIX
s-au reflectat şi în fotografie (de exemplu, pictorialismul
se revendica de la impresionism). Nu întâmplător, mulţi
dintre fotografi se recomandau „pictor şi fotograf”.
Puţini însă reuşeau – aşa cum a reuşit Szathmari – să
susţină această titulatură.
Pe acest teren propice, minunata invenţie a
fotografiei va fi bine primită în Principate. Asemănarea
perfectă cu modelul a fost una dintre tentaţiile irezistibile
ale fotografiei, chiar dacă, la început, era costisitoare.

nu s-au pregetat a intra şi încoace în ţările noastre şi a
ne convinge la vedere şi la pipăire despre folosul
invenţiei sale. Această maşinărie, daguerotipul
(zugrăvirea prin razele soarelui) şi electromagnetismul
par a fi pregătitoare de o reformă mare în sfera
măiestriilor. Ne vine a zice cum că mâne-poimâine vom
avea prisos de tipografi, de zugravi şi de ajutorul unei
mulţimi de mâini omeneşti”. Îngrijorarea pe jumătate
amuzată a autorului reflectă intensa polemică purtată în
Europa, declanşată de apariţia dagherotipului. Pictorii îşi
vedeau ruinat viitorul. Până la urmă, s-a dovedit că mulţi
dintre practicanţii mai puţin dăruiţi ai picturii se vor
orienta către fotografie şi vor avea succes.
În 1840, atât la Iaşi, cât şi la Bucureşti, apar aparate
pentru dagherotipii. Astfel, la Academia Mihăileană din
Iaşi se înfiinţează un cabinet de instrumente de fizică şi
de matematici. Printre instrumentele achiziţionate de la
Paris erau şi unele necesare dagherotipiei. Deşi se pare
că s-a lucrat cu aceste aparate, nu s-a descoperit nicio
lucrare realizată aici. În 1840, la Colegiul Sf. Sava, la
îndemnul şi cu ajutorul lui Petrache Poenaru, a fost
cumpărat primul aparat de dagherotipie. C. Săvulescu
crede că Szathmari a fost cel ce a mânuit acest aparat.
Tot la Iaşi, în 1841, Asachi inaugurează Şcoala de Arte
şi Meşteşuguri, al cărei cabinet de ştiinţe fizice şi
matematice era dotat şi cu instrumente pentru
dagherotipie, aduse de la Paris. Cu aceste instrumente
s-au făcut mai multe vederi ale oraşului. Laboratorul a
fost creat de directorul şcolii, inginerul de mine Carol
Mihalache de Hodocin.
De la anunţuri şi experimente la punerea în practică
nu a fost aşadar decât un pas. Prima informaţie cu privire
la practicarea dagherotipiei apare în Gazeta de
Transilvania (1842), care anunţa că a sosit la Braşov
Godefried Bart, „elliograful, adică zugrăvitorul sau
scriitorul cu razele soarelui”, al cărui aparat „face
portrete care au cea mai neaşteptată asemănare cu

Primele contacte cu fotografia
Contactul publicului românesc cu fotografia a avut
loc la două niveluri: presa (informarea generală asupra
noii descoperiri) şi contactul direct, material, cu cei
câţiva iniţiaţi ai laboratoarelor celor mai avansate şcoli
din Bucureşti şi Iaşi.
În 16 februarie 1839, Albina românească anunţa
publicului noua descoperire: dagherotipia – „O nouă
aflare au revărsat o nouă strălucire asupra epohii
noastre”10. Aşadar, la foarte scurt timp după prezentarea
oficială a acestei descoperiri, în faţa Academiei de
Ştiinţe din Paris (7 ianuarie 1839), ea este promovată şi
în Moldova. În acelaşi an, este publicată şi prezentarea
generală a procedeului de realizare a dagherotipului.
Şi Bucureştiul este informat (Cantor de avis shi
comers) asupra discuţiilor din Academia Franceză şi
asupra aprobării pensiilor acordate de statul francez lui
Daguerre şi urmaşilor lui Niépce – „acest metod este
chiar al lui, a cărui publicare va revărsa asupra
veacului nostru o mare laudă. Dl. Dager, aflătorul
minunatului meşteşug s-a numit de Craiu ofiţer
(cavaler) al legiunii de onoare şi s-au decorat cu crucea
acestui ordin. Acest secret în curând se va face cunoscut
lumii.”11 Dagherotipia era prezentată şi în Gazeta de
Transilvania. În numărul său din 23 iunie 1840, într-o
corespondenţă de la Buda, se spunea: „Iosif Kliegl […]

10 Săvulescu, C. Cronologia ilustrată a fotografiei din România. Bucureşti: Asociaţia Artiştilor Fotografi din România, 1985, p. 1.
11 Ibidem, p. 3-4.
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originalul”, deoarece „însăşi natura este zugravul”. Tot
în 1842, Albina românească anunţa doritorii că îşi pot
face portretul „prin minunata aflare a faimosului
Daguerre”, la „depozitul productelor industriei
naţionale” din Iaşi.12
În Bucureşti, prin Vestitorul românesc, se anunţă,
în primăvara anului 1843, apariţia primului studio
mobil, cel al doamnei Wilhemina Priz. Ea îşi anunţa
clientela că „face portreturi tagerotipii cu un preţ foarte
cuviincios”. Artista îşi instalase atelierul pe Podul
Mogoşoaiei, în apropierea Palatului Domnesc. Curând,
îşi va muta atelierul într-o zonă mai frecventată, „în
uliţa Franţuzească” (str. Carol, ulterior B-dul 30
Decembrie, astăzi B-dul Pache Protopopescu), în
prăvălia domnului Fall.
Începutul fiind promiţător, în 1845, I. Pohlman
deschide un atelier fotografic pe Podul Mogoşoaiei,
vizavi de consulatul imperial rusesc. El „se recomandă
onoratului public al capitalei cu întocmirea tuturor
tipurilor de dagherotip în culoare şi negru, în format
mare şi mic, cu preţul de 1-2 galbeni”.13
În 1852, un alt fotograf, Fridrich Binderi, îşi
deschide atelier tot pe Podul Mogoşoaiei, în casele
logofătului Slătineanu, unde se afla şi un teatru destul de
frecventat şi de renumit la acea vreme. Atelierul era
plasat într-o încăpere din curtea teatrului, pentru a
profita de trecerea numerosului public. El anunţa în
Vestitorul românesc nu numai că face portrete cu un
preţ foarte convenabil pentru toate pungile, de la 5 până
la 10 sfanţi bucata, iar portretele mari – cu 50 de sfanţi,
dar şi că execută cu dagherotipul „tot felul de tablouri,
peisagii şi mai vârtos pomi”. Nu se ştie din ce motive, el
anunţa, în 1853, vânzarea studioului şi a plăcilor
emulsionate cu argint, rămase disponibile14. În 1854,
Binderi anunţa în Vestitoru românesc că vinde plăci cu

emulsie de argint – vederi din Sevastopol, Odessa,
Kronstadt şi Varna, portrete ale generalilor aliaţi şi hărţi
privind Crimeea şi Baltica.15
Se pare că acest prim val de fotografi din Bucureşti
a fost condiţionat mai mult de interese pecuniare, artiştii
neieşind din spaţiul atelierului pentru a fotografia şi
altceva, Bucureştiul, de exemplu, sau alte aspecte
insolite, deosebite, din jurul lor. Stereotipia în care era
cantonată această categorie de fotografi va fi ruptă de
apariţia unui nou tip de artist: călătorul străin, supus altor
imperative estetice şi mentale.
Fotografia va fi nevoită să adopte din mers tematica
ilustraţiilor şi vederilor realizate de ilustratorii străini din
deceniile 5-6 ale secolului trecut: pitorescul (urban sau
rural), care este unul dintre filoanele fotografiei
etnografice, şi realismul, mai ales cel citadin.
Fotografi şi ateliere fotografice
Se impun, pentru început, câteva consideraţii
generale privind dezvoltarea fotografiei în Moldova şi
Ţara Românească în secolul XIX.
De cele mai multe ori, fotografii care activau în
spaţiul românesc erau străini, veniţi fie pe filieră
franceză sau austro-ungară, fie pe filieră orientală. De
exemplu: Jean Tiedje (Ploieşti), Anatole Magrin
(Constanţa), Frantz Mándy, Frantz Duschek (Bucureşti),
Carl Bömaches (Buzău), R. Rigopulo (Brăila) ş.a. Unii
dintre fotografi erau evrei: L. Weismann (Bucureşti), E.
Goldstein (Bacău). Există însă şi fotografi români: M.
Spirescu şi fiul său, I. Spirescu, I. Niculescu (Bucureşti).
În Bucureşti şi în alte oraşe mai mari, anumite sedii
ale atelierelor din zonele centrale sau cu vad comercial
erau trecute de la un fotograf la altul, ele fiind un punct
consacrat în geografia oraşului. Iată câteva situaţii în
ceea ce priveşte capitala: Eduard Schager preia atelierul

12 Potra, G. Din Bucureştii de altădată. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 426.
13 Ibidem, p. 427.
14 Săvulescu, C. Early photography in Eastern Europe. În: History of Photography,. vol. 1, nr. 1, p. 8.
15 Săvulescu, C. Cronologia ilustrată…, p. 8.
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lui W. Wollenteit de la Sala Bossel; atelierul din Calea
Mogoşoaiei (Victoriei) nr. 23 trece pe rând de la K. F.
Zipser (în 1868) la A. D. Reiser (în 1877) şi E. Pesky (în
1883). Atelierul lui F. Duschek din str. Franclin nr. 3 este
preluat de I. Szöllösy (în 1885); după moartea acestuia
din urmă, pentru puţin timp, de soţia sa, Marie Szöllösy,
apoi de cel mai apreciat ucenic al său, I. Spirescu.
Atelierele fotografice sunt adeseori afaceri de
familie (fraţi, tată-fiu). Sucursalele din diferite oraşe
sunt conduse de membrii aceleiaşi familii. În lipsa unui
alt tip de documente, putem trasa istoria acestor ateliere
folosindu-ne doar de informaţiile de pe spatele
cartoanelor fotografice. Pe lângă mesajele explicite prin
care fotograful anunţă schimbarea adresei sau diferitele
servicii furnizate (păstrarea clişeelor pentru o perioadă
mai lungă de timp, colorizarea fotografiilor), putem
observa că aceste cartoane îşi schimbau adeseori grafica
şi culoarea, urmând diferite mode sau curente – clasic,
baroc, rococo sau Art Nouveau16.
Cartoanele pot oferi detalii importante privind
periodizarea. Uneori, grafica lipseşte, pentru identificare
artistul apelând la o ştampilă sau o ştanţă (Wollenteit, de
exemplu, le foloseşte pe amândouă). După 1900, când
fotografia încetează să mai fie o meserie specializată,
aceste cartoane îşi pierd specificitatea.
Analizând acest gen de cartoane, am reuşit să
identificăm câteva trasee şi câteva familii de fotografi: Carl Bömches, cu ateliere în Braşov şi Buzău; - Jean
Tiedge – Pesta, Ploieşti, Bucureşti (1883); - M. Wolf din
Galaţi, cu ateliere în Brăila, Ismail, Tulcea, Constanţa,
Sulina; - Otto şi Johan Bielig, cu ateliere în Botoşani,
Bucureşti (1860), Galaţi; - K. F. Zipser – Bucureşti,
Craiova; - I. Spirescu şi fiul său, M. Spirescu, au avut
ateliere în Bucureşti şi Galaţi; - după moartea lui I.
Szölösy, atelierul este condus de soţia sa.
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În această discuţie, să nu uităm fotografii ambulanţi,
autori de ferotipii şi de fotografii ieftine, care bat
drumurile şi târgurile ţării.
După cum am arătat, atelierele erau situate în zona
vie a oraşului – „În strada Golia [astăzi Cuza Vodă]
casele lui Neuschatz, fotograful Nestor Heck, Haig
hamurarul, pălărierul Hochmann, Mendel Prinţ
croitorul, dugheana bătrânului Braunştein” – atelierul
lui Nestor Heck din Iaşi. În str. Lăpuşneanu era
cofetăria M-me Alexandru (Sfetcovici), poloneză de
origine. Peste drum de farmacia Konya era „coaforul”
Clatinos […].”17Atelierul lui Bernard Brand, tot din Iaşi,
se afla în apropierea unui loc viran unde trăgea circul. În
orele de odihnă, Brand „ieşea şi se plimba în tot oraşul
pe o bicicletă cu două roţi, cea dinainte de o înălţime
extraordinară, iar cea dindărăt atât de mică încât abia
de se zărea”.18 Spre finele secolului XIX, în Bucureşti,
aproape toate arterele importante aveau un atelier şi
începeau să fie acoperite şi periferiile: Calea Dudeşti,
Rahova, Griviţa.
Fotografii
Ludwig Angerer (1827-1879), născut la Walatzka,
în Ungaria, a studiat la Petersburg şi Pesta. La 23 de ani,
îşi ia licenţa în farmacie cu titlul de „magister”. Va fi o
vreme farmacist la Viena şi Graz. Vine în Bucureşti în
septembrie 1854, ca farmacist militar în cadrul trupelor
austriece care ocupaseră Principatele. După retragerea
austriecilor, în aprilie 1857, se află la Viena. În aprilie
1858 îşi dă demisia din armată. În 1860, este numit
fotograf al Curţii habsburgice şi introduce la Viena
formatul carte-de-visite. Va vinde cantităţi enorme de
fotografii cu familia imperială.
Angerer a fost atent la pitorescul şi veridicitatea
personajelor anonime care populau târgurile şi străzile

16 Ionescu, Adrian Silvan. Arta graficii publicitare a cartoanelor de fotografii din secolul al XIX-lea. În: Revista Muzeelor
şi Monumentelor, nr. 6/1988.
17 Şuţu, Rudolf. Iaşii de odinioară. vol II. Iaşi: Viaţa Românească, 1929, p. 132.
18 Ibidem.
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Bucureştiului. În studioul său improvizat, unde
realizează fotografii de bună calitate, el aduce tot soiul
de figuri ce populau pieţele şi străzile capitalei: doi
gabroveni (vânzători de cuţite), unul aşezat turceşte pe o
ladă de campanie, celălalt lângă el, cu o mână sprijinită
de umărul tovarăşului său şi cu cealaltă pe genunchi
(poziţie puţin forţată, în care recunoaştem regia
fotografului). Deşi crispaţi, aceştia îşi păstrează integru
aerul propriu, asemenea indienilor americani din
fotografiile lui A. C. Vroman sau E. Curtis. Studioul
improvizat accentuează impresia de autenticitate.
La Angerer identificăm, în germene, un impuls, o
tendinţă ce va deveni comună fotografilor, mai ales în
secolul XX: a imortaliza tot ceea ce impresionează în
mod spontan la acel nivel al sensibilităţii ce
reacţionează la nou, la bizar, la tot ceea ce este ieşit din
norma cotidianului. Celelalte fotografii (până în
prezent, se cunosc 4 fotografii din această categorie,
toate aflate la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii
Academiei) sunt vederi din Bucureşti sau de pe Dealul
Mitropoliei (1855).
Tot în Bucureşti, activează, în deceniul 6, W.
Wollenteit. În atelierul său de la Sala Bossel, cu decor
pictat, va realiza portrete de o calitate excepţională.
Fotografiile şi-au păstrat până astăzi un colorit specific,
tonuri foarte curate de alb şi negru. Elementul
caracteristic atelierului său este fundalul pictat.
Născut în 1812 la Cluj, într-o familie românească
maghiarizată, Carol Szathmari19 studiază iniţial la o
şcoală religioasă reformată. Tinereţea şi epoca de
formare sunt puţin cunoscute. Prima mărturie a
vocaţiei sale de pictor este un caiet de desene din 1827
sau 1829, când încă mai era la şcoală la Cluj. În 1831,
Szathmari trece munţii în Ţara Românească –
determinat, probabil, şi de amorul său pentru Mariţica
Văcărescu – şi desenează o acuarelă la Rucăr. Un an
mai târziu, se află din nou la Cluj, iar în 1834
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realizează o vedere a Cotrocenilor. În perioada 18311843, urmează studii de pictură la Pesta şi Viena unde
se formează temeinic şi unde câştigă acea îndemânare
excepţională în practicarea acuarelei, ce va face din el
un remarcabil reprezentant al genului. Ulterior,
studiază în Italia, Austria, Germania, probabil şi în
Franţa, de unde revine în ţară în jurul lui 1837. Acest
an este considerat de G. Oprescu un moment de
răscruce în istoria picturii noastre: într-un context în
care pictorii şi miniaturiştii erau, aproape în
exclusivitate, autori de portrete, Szathmari va deveni
interesat şi de alte subiecte: peisaje simple sau
însufleţite de prezenţa omului, peisaje luate la faţa
locului, în natură.
Această foame, acest freamăt în faţa detaliului viu,
trecător, în faţa frumuseţii sălbatice a naturii sau a
oamenilor se manifestă atât la pictor şi acuarelist, cât şi
la fotograf. Evident, mijloacele tehnice de exprimare
erau diferite şi ele vor aduce satisfacţii diferite lui
Szathmari. Pentru acest tânăr observator, specificul, nota
particulară, pitorescul se găsesc în exotismul ţiganilor şi
al meşteşugurilor lor, în balcanismul viu, în amestecul de
naţionalităţi ce se manifestă în această pătură
intermediară, crepusculară, a micilor negustori care
pendulează între sat şi oraş, între două graniţe; în lumea
ţărănească, izolată, autarhică, dar vie şi autentică.
Relaţia dintre fotograf şi subiecţi este mult mai liberă,
mai relaxată decât în cazul fotografiilor tip, de studio.
Nu există acel contract ce se instituie în atelier, între
fotograf şi subiect, contract ce presupune din partea
primului livrarea unei imagini în conformitate cu
imaginea despre sine a subiectului şi din partea celui deal doilea o răsplată pecuniară. Desigur, în acest sens, nu
trebuie neglijată pasiunea documentară căreia Szathmari
i s-a dedicat.
Ca fotograf, Szathmari şi-a făcut simţită prezenţa
încă din 1843-1844, când înfiinţează primul său atelier

19 Problema grafiei numelui lui Szathmari a fost lămurită de Adrian Silvan Ionescu în Artă şi document, Bucureşti:
Meridiane, 1990, p. 197. Acesta este felul în care Szathmari însuşi se semnează pe documente, pe cartoanele fotografilor etc.
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fotografic, la „Chanu Verde”. În noiembrie 1848, el este,
se pare, realizatorul primului calotyp de la noi. Acest
calotyp reprezintă o statuie a unui mic cupidon cu
braţele rupte. Pentru a face negativul mai transparent, a
folosit ceară sau albuş de ou.
Szathmari este recunoscut de istoriografia de
specialitate internaţională ca primul fotograf de război.
Astfel, în primele luni ale Războiului Crimeii (începând
cu aprilie 1854), Szathmari vine pe front şi, aducând cu
el aparatele şi laboratorul fotografic, face fotografii cu
collodium umed. Se deplasează şi în zona de conflict de
la Dunărea de Jos, unde fotografiază scene de bivuac,
fortificaţii, reviste de trupe, combatanţi (fapt semnalat
de J. A. Keim, H. Gernsheim). Datorită relaţiilor de
prietenie pe care le avea cu marii comandanţi (cărora le
executa portrete la Bucureşti), avut acces în ambele
părţi ale frontului (şi la turci, şi la ruşi). Fotograful
englez Roger Fenton ajunge în Crimeea abia în
primăvara lui 1855.
Szathmari îşi va expune albumul realizat în Crimeea
la Expoziţia Universală de la Paris. Acest album va fi
distins cu o medalie clasa a II-a. Albumul a fost
prezentat Reginei Victoria, împăratului Napoleon III şi
împăratului Franz Joseph. De asemenea, multe dintre
fotografiile realizate atunci de Szathmari vor apărea în
presa europeană (reproduse prin metoda xilogravurii),
având menţionat numele artistului. Succesul albumului
l-a îndemnat să publice la Paris, doi ani mai târziu, un
altul: Types et costumes militaires, care primeşte de
asemenea aprecierea presei. Rodul peregrinărilor sale
prin ţară va fi impresionanta colecţie de piese
etnografice din toate zonele ţării, fotografii şi desene.
Din ele alcătuieşte un album de mici dimensiuni
conţinând 55 de imagini format carte-de-visite, cu
imagini ale unor monumente cunoscute, ori peisaje şi
oameni din popor. Va dărui acest album principesei
Elena Cuza.20

În data de 16 octombrie 1863, Carol Szathmari este
numit de către Alexandru Ioan Cuza fotograf oficial al
Curţii, calitate pe care o va păstra până la sfârşitul vieţii.
Adeseori, el îl va însoţi pe Carol I în călătoriile sale prin
ţară, fotografiind peisaje, monumente semnificative,
personaje, toate acestea reunite într-un album de
dimensiuni impresionante (67,5 x 51,5 cm.), cu coperte
din piele şi cu pagini de carton pe care erau lipite
fotografii de mari dimensiuni.
În Bucureşti, Szathmari a avut studioul în mai multe
locuri (iniţial, la Chanu Verde, apoi pe Podul
Mogoşoaiei şi, în final, în propria casă, din str. Biserica
Enei). Din păcate, această casă a fost bombardată în
august 1944, distrugându-se toată arhiva de clişee şi de
fotografii depozitate în pod.
În timpul Războiului de Independenţă, alături de
Sava Henţia, G. D. Mirea etc., Szathmari a fost afiliat la
Serviciul Sanitar Român. Va trimite ziarelor europene
L’Illustration, The illustrated London News,
Illustrierte Zeitung schiţe realizate după fotografiile
sale. În numărul său din 22 decembrie 1877,
L’Illustration a publicat imagini din albumul dedicat
Războiului de Independenţă: Souvenir din Răsbelul
1877-1878. Albumul prezintă imagini cu armata română
(în diferite momente ale participării la război, diferite
amplasamente ale artileriei româneşti la Calafat, vapoare
pe Dunăre, poduri de vase pe Dunăre – la Corabia, la
Nicopole, bivuacuri, corturi ale ambulanţei, diferite
arme din armata română, aspecte din oraşele bulgăreşti
distruse de război, prizonieri turci), dar şi cu armata rusă.
Fotografiile sunt realizate în sepia şi au marginile în flou,
fiind, probabil, clişee pe sticlă cu collodium umed.
Un spirit la fel de creator a fost Franz Duschek
(circa 1830-1844). Studioul său din Strada Nouă
(strada Franklin) nr. 3 va avea activitate continuă mai
bine de patru decenii. Va cumpăra de la Franz Mandy,
în 1877, atelierul din Calea Mogoşoaiei nr. 21. Spre

20 Ionescu, Adrian Silvan. Începuturile fotografiei etnografice în România. În Revista Muzeelor, nr. 1/1991, p. 54.
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Foto Carl Bömches – recto-verso, Colecţiile Speciale, BNR

deosebire de Szathmari, omul exoticului, Duschek este
mai degrabă un adept al introspecţiei, un fin observator
al tipologiilor umane. Nu întâmplător, el a căutat să
creeze în atelierul său un ambient specific fiecărei
categorii de personaje care îi călcau pragul. Pretinzând
că fotografia „prinde” imaginea „adevărată” a omului,
Duschek a încurajat exprimarea fiecărei persoane în
faţa aparatului de fotografiat. Darul regiei de care
evident se bucura ajuta fiecare personaj să-şi găsească
o poziţionare cât mai avantajoasă în cadru.
Mentalităţi româneşti din secolul XIX şi expresia
lor fotografică
Alături de celelalte arte vizuale, fotografia este un
martor al evoluţiei mentalităţilor şi al transformărilor
petrecute în spaţiul privat: transformări în cadrul
familial, în ponderea jucată de membrii familiei.
Vârstele omului, în special vârstele „noi” (copilăria,
adolescenţa), devin vizibile etc.
În acelaşi timp, fotografia însăşi naşte mentalităţi.
În acest sens, este de remarcat difuzarea la scară socială
a portretului. A-ţi dobândi şi a-ţi afişa propria imagine
dezamorsează angoasa, face demonstraţia existenţei tale
şi îţi asigură supravieţuirea prin intermediul unei forme.
Iruperea portretului în toate straturile societăţii va
modifica viziunea asupra vârstelor şi, prin urmare,
percepţia timpului.
Fotografia este un memento mori, după cum spunea
Susan Sontag. Fotografia defuncţilor atenuează angoasa
pierderii şi contribuie la dezamorsarea remuşcării
cauzate de dispariţia lor. Accesul la reprezentarea şi la
posedarea propriei imagini potenţează sentimentul
importanţei de sine, democratizează dorinţa confirmării
sociale. Fotografia şi extensia ei, albumul fotografic,
asigură individului sentimentul certitudinii, al
apartenenţei la un grup. Este locul unde poate reveni
întotdeauna pentru trasarea şi confirmarea istoriei
personale, a devenirii de sine.
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Foto Carol Szathmari – recto-verso, Colecţie particulară

A merge la fotograf devine un ritual, adiacent
ritualurilor ce însoţesc momentele esenţiale ale vieţii.
După revoluţia tehnicii fotografice din anii 1890, când
aparatele de fotografiat au devenit mai uşor de
procurat şi de utilizat, fotografia va pătrunde şi mai
adânc în viaţa familiei. Astfel, orice moment simţit ca
semnificativ este imortalizat în fotografie. Spre
deosebire de această perioadă, adică până prin 1890,
selecţia momentelor importante era mult mai
riguroasă, iar ritualul fotografierii, mult mai încărcat
de valoare afectivă.
Fotografiile erau făcute pentru a fi dăruite sau
păstrate în albume. Oricare le-ar fi fost destinaţia, ele
devin obiecte de tezaur. Fotografiile copiilor sunt
păstrate în albumul familiei, mărturisitoare ale
legăturilor familiale, dar şi oglinzi retrospective ale
procesului de individuaţie, de afirmare în spaţiul privat
şi public. Albumul, ca obiect, se contaminează de
valoarea afectivă a fotografiilor pe care le conţine, fiind
el însuşi un obiect preţios atât la propriu (realizat în
piele, cu decoraţiuni sofisticate sau din materiale mai
ieftine, dar la fel de atent prelucrate), cât şi la figurat –
panteon, loc de comemorare.
Vârstele individului şi reflectarea lor fotografică
Copilăria. Secolul XIX aduce o schimbare de
atitudine faţă de copil şi copilărie. În cadrul familiei,
copilul devine o prezenţă din ce în ce mai importantă.
Personalitatea lui este urmărită de o adevărată armată de
oameni: mama, tata, dădaca, guvernanta, învăţătorul.
Chiar de foarte mici, copiii merg la fotograf unde
sunt fotografiaţi fie alături de părinţi, fie singuri.
Copiii erau cei mai dificili clienţi ai fotografilor. Era
destul de greu să convingi un bebeluş să stea nemişcat
câteva secunde şi să privească în obiectiv. Reuşita unei
astfel de fotografii cerea mult tact din partea
fotografului şi un ambient deosebit. Pentru o
personalizare cât mai puternică a acestor fotografii,
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recuzita atelierului includea mobilier special pentru
copii. Duschek, de exemplu, avea scăunele de diferite
mărimi şi forme care fie le imitau pe cele ale adulţilor,
fie aveau un design mai copilăros. Judecând după
calitatea deosebită a fotografiilor sale, se pare că
Duschek avea o priză deosebită la copii. Evident,
conta şi dezinvoltura copilului. Pe lângă acestea,
fotografii amenajau cadre romantice sau păstoreşti în
care copilul juca un rol ori adopta o poză mai mult sau
mai puţin impusă.
Pe măsură ce ies din universul oarecum asexuat al
primei copilării, al buclelor lungi şi al rochiţelor,
diferenţele de educaţie pe sexe devin pregnante. Băieţii
îmbracă uniforme şcolare sau militare în miniatură.
Mania milităriei la vârste fragede este copios ironizată
de Caragiale în diferite ocazii, clasic fiind eroul din O
vizită. Costumaţia fetiţelor era fie replica în miniatură a
modei feminine, fie îmbrăcămintea standard a primei
copilării – costumul de marinar sau ecosez. Prin
fotografie, avem ocazia să reconstituim şi o istorie a
jucăriilor: căluţul de lemn, simbol prin excelenţă al
copilăriei, îl găsim în multe dintre aceste fotografii; apoi
săbiile, cravaşele, păpuşile, cercurile ş.a.
Fotografia alături de un părinte este adeseori
mărturia unei legături speciale între cei doi. Mai
frecvente sunt fotografiile mamă-fiu decât tată-fiică.
Adolescenţa. Adolescenţa este vârsta „nouă”, a
pensioanelor şi internatelor. Pentru băieţi, este vârsta
camaraderiei, de şcoală sau de armă; pentru fete, este
vârsta pensioanelor, a camaraderiei feminine –

„sisterhood” (între surori sau prietene de aceeaşi vârstă
– ele vin împreună să se fotografieze, adeseori
îmbrăcate la fel).
Adolescenţa este vârsta exaltării romantice, a
„romanelor franţuzeşti”. Polul feminin al societăţii
este asociat cu slăbiciunea fizică şi psihică. Oameni
foarte tineri mureau de ftizie sau din dragoste. Ziarele
erau pline de sfârşituri tragice ale unor imposibile
poveşti de iubire. Este epoca misterelor „localizate” în
diferite părţi ale Europei: Misterele Londrei,
Misterele Parisului, Misterele din Bucureşti ale lui I.
M. Bujoreanu. Drame, sinucideri şi, peste toate,
sufletul femeii, analizat de literatură fie serios, fie
ironic. Dimitrie Ralet surprinde „fizionomia” unei
cochete: „Închipuirea-i deşănţată, dorinţele-i sunt
visuri fluturătoare [...] pretenţiile formalităţi. N-are
ţinere de minte decât un gând deşirat ca perlile în
tualet [...]. Tot suspinul îi vine din pricina corsetului.
Evantaiul o apără de confurii ca de gâze. Simţirea-i un
fior ce nu trebuie scăpat. Curăţenia-i din nebăgare de
seamă. Statornicia-i o etichetă, un proverb”.21 Această
caricatură a figurii romantice este rezultatul simţirii
exacerbate pe care o practică epoca. Melodrama e
populară şi prin nivelul la care se realizează sinteza
stilistică: acela al grotescului şi al tragicomicului. Este
epoca teatralităţii, a gestului.
Către sfârşitul secolului XIX, imaginaţia femeilor
din mediul urban era hrănită cu o ofertă variată de
lectură. Iată câteva titluri din oferta de „Romane
ilustrate” a Universului Literar din 30 februarie 1890:
Spioana, Frumoasa Gabriela, Alteţa sa Amorul.

ANEXĂ
Atelierele fotografice din Vechiul Regat
Până la sfârşitul secolului XIX, fiecare oraş important avea unul sau mai multe studiouri fotografice. Clientela
se selecta în funcţie de talentul fotografului şi de costurile de producţie a fotografiei.
Lista pe care o oferim mai jos nu este exhaustivă şi nu este însoţită de o analiză a producţiei fotografice a acestor
ateliere, ci doar de câteva cuvinte despre fotografii şi fotografiile cercetate. Am trecut între paranteze, acolo unde am
dispus de informaţii, data cea mai probabilă de apariţie a studioului:
♦ PLOIEŞTI: Al. Boescu; Maier & Gerstl (probabil o filială
a studioului din Bucureşti), str. Bucureşti, nr. 179; Jean
Tiedge – a avut atelier şi la Pesta; din 1883 are atelier în
Bucureşti în Calea Victoriei nr. 11 (de remarcat încercarea de
a-l imita pe Nadar – scaunul de pozat cu capătul spătarului în
catifea şi cu franjuri, tipul literelor de pe carton); I. F. Kissling
– Calea Romană, nr. 30; Albert Papp (1869); Alexandru
Ionescu – (1900) – colecţia Adrian Silvan Ionescu.
♦ PITEŞTI: S. Fuchs
♦ BUZĂU: Carl Bömches – a avut atelier şi la Braşov;
Fotografia Română a lui B. Zlatarow
♦ RÂMNICU SĂRAT: G-me Bernhardt Moorys (cca.
1900) – colecţia Adrian Silvan Ionescu
♦ FOCŞANI: F. X. Zeitheim; A. Schier, „Décoré par s.m.
l’Empereur d’Autriche - «FOKSANY»”
♦ CÂMPULUNG: Cecilia Cavallar

♦ TURNU MĂGURELE: G. A. Piltz (1877) aici se
fotografiau ostaşii şi ofiţerii români înainte de a pleca pe front
– colecţia Adrian Silvan Ionescu
♦ TURNU SEVERIN: A. L. Medl (1880) – colecţia Adrian
Silvan Ionescu
♦ GALAŢI: Emile Garrez – Grande Rue, nr. 65; M.
Spirescu (filială a atelierului bucureştean) – Str. Domnească;
F.&M. Runie – Succeseur de Otto Bielig; M. Wolf –
sucursale la Brăila, Ismail, Tulcea, Constanţa, Sulina; E.
Edelstein (1880) – colecţia Adrian Silvan Ionescu
♦ GIURGIU: Eduard Fellmer (1890) – colecţia Adrian
Silvan Ionescu
♦ BRĂILA: J. Butter; R. Rigopulo; Atelier Marco; O.
Keltz & A. Brand; Alois Kolpy (1885) – colecţia Adrian
Silvan Ionescu; Josef Kozmata (1890) – colecţia Adrian
Silvan Ionescu; Kόzmata éz Társo, Pesta (1870): posibilă

21 Ralet, Dimitrie. Suvenire şi impresii de călătorie. Bucureşti: Editura Minerva, 1979, p. 244.
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legătură cu atelierul din Brăila – colecţia A. Silvan Ionescu
♦ CONSTANŢA: Anatole Magrin
♦ TULCEA: Stoino Apantzeff
♦ BACĂU: E. Goldstein & O. Fella; J. Ambre (aprox. 1885)
♦ BÂRLAD: J. Kotetchi
♦ PIATRA NEAMŢ: P. Daniel; M. End (1880) – colecţia
Adrian Silvan Ionescu
♦ SUCEAVA: „Photographmen von Julius Dutkiewicz Suczawa”
♦ ROMAN: Jules Hellwig
♦ BOTOŞANI: A. Spulak and Bielig; Otto Bielig et Frère –
sucursale în Bucureşti, Botoşani, Galaţi. În acest atelier a fost
făcută ultima fotografie a lui Eminescu – 1887; J. Markovici,
str. Pelineşti; M. Rappa; Orest Tusinschi (1901) – colecţia
Adrian Silvan Ionescu
♦ SINAIA: Alfred Brand – fotograf al Curţii Regale, Str.
Garai, nr. 6; A. Thalski
♦ CRAIOVA: Karl Hann; Charles Diel – „Pictor academicu
şi profesor la liceu”; K. F. Zipser; Julius Udvardy; D.
Demetrescu (1880) – colecţia Adrian Silvan Ionescu; W.
Bethier (1870) – colecţia Adrian Silvan Ionescu; Isidor
Selagianu (cca. 1860) – colecţia Adrian Silvan Ionescu,
datarea aparţine colecţionarului
♦ IAŞI22: Depozitul productelor industriei naţionale
(1842); Fraţii Ion şi Nestor Heck (1850): Atelier cu o
existenţă de peste 40 de ani. Sediul iniţial în str. Sf. Spiridon,
apoi în Strada Mare, în str. Lăpuşneanu şi în str. Golia. Pe unul
din cartoanele atelierului era scris: „Atelier fondat la 1850, cu
Diplomă de Onoare la Expoziţie Paris 1889 şi alte ateste de
merite pentru lucrări artistice”. Printre fotografiile cele mai
cunoscute realizate de Heck, sunt portretele lui Creangă şi
Eminescu – portretul în costum alb (1884-1885); Iosif
Wilhelm Weniger: Originar din Praga, executa portrete
fotografice pe metal la preţul de “2 iemelici la 3 galbeni, iar
grupe de familie la 6 galbeni” – deducem de aici că el realiza
ambrotipii; Besenius (Bisenius): Vine de la Viena cu intenţia
de a sta doar o scurtă perioadă, însă se stabileşte până la urmă
la Iaşi. Participă la „Expoziţia naţională” din 1865 de la Iaşi,
cu mai multe fotografii; Bernard Brand (1870) – atelier peste
drum de biserica Sf. Ilie; F. Swiatoniowski – atelier în Piaţa
Primăriei; Fanchette – str. Lăpuşneanu, nr. 6; A. Schivert; H.
Kneller – Strada Mare; Johann Deiner; Leo Fläschner, str.
Lăpuşneanu, nr. 41 (1895); Lazăr Czollak (1870)

Passage”; Fotografia italiană (1866) – Calea Mogoşoi, 78
lângă Piaţa Episcopiei; M. B. Baer (1868) – „Passage, Rue
Mogochoi”; G. A. Piltz (1868) – Str. Rîureanu, hotel
Neubauer; Eduard Schager – „Podu Mogochoi – Bossel
Saal”, preia atelierul de la W.Wollenteit; realizează şi
comercializează galerii cu portrete istorice; K. F. Zipser
(1868) – Podu Mogochoi 23; Zipser a avut atelier şi la
Craiova; aici va avea o activitate intensă realizând o serie de
fotografii etnografice foarte valoroase privind Oltenia; J.
Marie (1868) – Str. Ştirbei Vodă, iar din 1872, în Calea
Mogoşoi 78.; Gyalai Johan (1869) – Str. Mihai Vodă 24;
Romaide (1869) – Str. Moşilor, vis-à-vis de hotel London; Fr.
Schiller (1869) – Str. Brâncoveanu; Engels Berta (1877) –
Calea Mogoşoaiei 13, din 1882 apare sub numele de Engels
Balet, Str. Victoriei, 13; A. D. Reiser (1877) – Calea
Mogoşoaiei, 23 (atelier preluat de la Zipser) şi str. Rîureanu
lângă hotel Neubauer; reporter în Războiul de Independenţă,
afiliat pe lângă Serviciul Sanitar Român; Teodorovici şi
Thalski (1877) – Calea Mogoşoi, 96; Herter Iulia (1882) –
Str. Ştirbei Vodă, 9; Frantz Mandy (1882) – Str. Victoriei 21,
Ştirbei Vodă nr. 2; după 1878, devine Fotograful Curţii
Regale; a introdus evidenţa clişeelor; din 1892 atelierul lui
Mandy se afla în str. Câmpineanu 57, iar din 1900 în str.
Câmpineanu 4; M. Schwarz (1882) – Str. Victoriei 11, din
1892 în str. Câmpineanu 40, în 1885– în Griviţei 37, în 1900
în Griviţei 19; E. Teodorovici – Str. Victoriei 90; Gh.
Teodorovici – Str. Griviţa 19; E. Pesky (1883) – Str. Victoriei
23; M. Schwarz (1883) – Victoriei 11, iar din 1892 Victoriei
27; I. Szöllösy (1885); Marie Szöllösy – Str. Franclin 3;
Sigmund Schwarts (1885) – Rahovei 42, din 1895 în
Rahovei 42 şi Galeria Villacros, în 1901 Victoriei 28, în 1901
Rahovei 6, în 1904 Calea Văcăreşti 47; I. Gerstl (1886) –
Victoriei 13; I. Spirescu (1886) – fiul lui M. Spirescu din
Galaţi, a preluat atelierul Szöllösy din str. Franclin 3, ulterior,
în 1893, în Franclin 6, iar în 1904 Franclin 2; L. Cazzavillan
– fotografia ziarului Universul (1887) – Str. Brezoianu, 19; P.
T. Facirov (1890) – Calea Moşilor, 116; Gustav Waber
(1891) – Victoriei 11 bis.; Jean Gagel (1892) – Victoriei 43, în
1901 – Academiei 4; Carol Hanny (1892) – Victoriei 77; B.
Segal (1892) – Griviţei 103, în 1895 – Griviţei 43, Griviţei 54,
în 1901 –Griviţei 96; L. Weismann (1892) – Rahovei 6, din
1901 Rahovei 3; Gustav Waber (1892) – Victoriei 29;
Antoinette (1893) – Colţei 32; Louis (1893) – Moşilor 27;
Marea Fotografie Centrală (1893) – Galeriile Villacross; I.
Nicolescu (1893) – Şos. Jianu, din 1895 – în Dorobanţilor 56,
Belvedere 6, în 1906, şos. Jianu 10; W. Oppelt (1893) – B-dul
Elisabeta 121, din 1895 – B-dul Elisabeta 6, 1904 – B-dul
Elisabeta 4; A. Antoniu (1895) – Victoriei 111; E. Feldman
(1895) – Belizarie 34; O. Fink (1895) – Griviţei 74; Herman
Gluchmann – Dudeşti, 28; Andrei Marcu (1895) – Moşilor
276; T. Fachirov (1895) – Str. Doamnei, 2; Carmen Sylva, Str.
Enei, 14; Marele Atelier de Fotografie Joseph Török , Calea
Victoriei, 28, Pasajul Villacross; înainte de el, atelierul se
numea „Grande Photographie Centrale” vis-à-vis de
Prefectura de Poliţie; Rudnicki und I. Halsky; Rudnicki
und Koteky.

♦ BUCUREŞTI (1854-1900)23: Léon (1854): fotograf
francez, deschide pe Podul Mogoşoaiei, atelierul fotografic
„La galerie vitrée”, cu reclama: „Atelier de portraits
photogéniques, perfectionnés d’après les nouvelles decouverts
faites à Paris”; Otto Bielig (1860): posibil frate cu Johann
Bielig de la Botoşani şi probabil aceeaşi persoană cu Otto
Bielig din Galaţi cu atelier fotografic, librărie şi tipografie; M.
Alexandru (aprox. 1860) – colecţia Adrian Silvan Ionescu,
datarea aparţine colecţionarului; Zaharia Dănciulescu (1862)
– unchiul pictorului Sava Henţia; Bertié, Strada Nouă, lângă
Sala Slătineanu (1864 !!!); Franz Duschek, Calea Mogoşoi,
nr. 21; L. Letzer (1866) – „Rue Mogochoi , no. 48, vis-à-vis de

22 Apud Săvulescu, Constantin. Cronologia ilustrată a fotografiei din România. Bucureşti: Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România, 1985. Pentru reconstituirea hărţii fotografice a Iaşului, am adăugat şi datele găsite în cercetările personale.
23 Apud Săvulescu, Constantin. Cronologia ilustrată a fotografiei din România. Bucureşti: Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România, 1985. Pentru reconstituirea hărţii fotografice a Iaşului, am adăugat şi datele găsite în cercetările personale.
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Noi modalităţi de conservare şi de comunicare
a colecţiilor de fotografii: digitizarea♦
Printre cele mai populare metode de creştere a
accesului la colecţiile de fotografii se numără
digitizarea imaginilor şi comunicarea lor prin
intermediul World Wide Web. Cu toate acestea, există o
serie de dificultăţi generate de continua schimbare a
tehnologiilor. Din cauza viitorului incert privind
mediile digitale, trebuie să acordăm atenţie sporită
conservării documentelor originale. Mai mult, dată fiind
inerenta instabilitate a mediului fotografic, trebuie
monitorizată şi verificată continuu integritatea
suportului tradiţional.
Fotografiile originale sau negativele solicitate
frecvent pot fi mult mai repede degradate decât cele
păstrate neorganizat în interiorul unei arhive. Evident, în
primul caz, fotografiile sunt supuse degradării din cauza
utilizării intense. Iată de ce este foarte important să fie
digitizate în primul rând documentele deja afectate,
astfel încât ele să poată fi accesibile şi pe viitor.
Avantajele schimbării formatului
În ultimii 50 de ani, cea mai obişnuită modalitate de
a schimba suportul imaginilor a fost aceea de a le copia
pe microfilm sau pe microfişe. Imaginea este reprodusă
pe un suport transparent care poate fi accesat utilizând
doar lumina şi o lupă. Chiar dacă aparatele destinate
citirii acestora nu mai sunt accesibile astăzi, cercetătorii
pot crea aparate noi. Microformatele au o viaţă lungă şi
pot beneficia de o arhivare de calitate; în schimb,
utilizarea lor presupune mult timp. Cu toate că ajută la
conservarea documentelor originale prin limitarea
accesului la acestea, microformatele nu contribuie, în
fapt, la creşterea accesului la colecţii; cercetătorii trebuie
să intre în contact direct cu arhivele sau cu bibliotecile şi
adesea au nevoie de acces direct la colecţia în
microformat.
Colecţiile reproduse digital pot fi uşor de accesat pe
Internet, lucru extrem de convenabil pentru cercetător.
Cu toate acestea, tehnologia are neajunsurile ei. Există
două metode de bază pentru conservarea imaginilor
digitale: fie imaginea este conservată în formatul digital

original, accesul la ea fiind asigurat de tehnologie şi de
software-ul corespunzător, fie este schimbat suportul, iar
informaţia este transferată cu ajutorul unor sisteme mai
noi şi, teoretic, mai performante1. Multe dintre
documentele digitizate în anii ’90 au fost stocate pe
dischete sau pe alte suporturi ieşite acum din uz.
Suporturile pot ceda şi datele se pot pierde. Dezvoltarea
în ritm rapid a tehnologiilor face ca un sistem foarte
performant astăzi să devină păgubos şi învechit în câţiva
ani sau chiar în câteva luni. Chiar şi fişierele digitale pot
deveni desuete în scurt timp. Gilliand-Swetland afirmă
că: „dezvoltarea rapidă şi implementarea tehnologiei
informaţionale digitale în reţea are efecte grave, aparent
de nesoluţionat, asupra [arhivelor şi bibliotecilor], în
funcţie de gradul de eterogenitate, de validare şi de
perioada de persistenţă a informaţiei în sursele
digitale”2.
Afirmaţia este chiar mult mai valabilă azi decât la
începutul anilor ’90, dar asta nu înseamnă că mediile
digitale nu pot fi utilizate, cel puţin în viitorul apropiat.
Modalităţile de administrare a datelor sunt într-o
continuă perfecţionare şi schimbare, iar bibliotecile
trebuie să ţină pasul cu acestea.
Conform opiniei formulate de Weber şi Dorr,
„transpunerea imaginilor din colecţiile deteriorate ale
unei arhive sau ale unei biblioteci pe alte suporturi,
pentru protecţie sau pentru înnoirea permanentă a
suportului original, ameninţat de deteriorare, presupune
sisteme care asigură, pentru o lungă perioadă de timp
[…], o reproducere de cea mai bună calitate,
disponibilitate şi acces”3.
Având în vedere viteza cu care tehnologia se
schimbă, este dificil să faci previziuni în privinţa
software-ului, a tehnologiei şi chiar al formatului
care ar trebui alese de către o instituţie pentru a
asigura accesul pe termen lung la colecţii şi pentru a
înlesni migrarea datelor, atunci când acest lucru se
impune. Este greşit să credem că îmbunătăţirea
continuă a tehnologiei va elimina problemele de
stocare pe termen lung a materialelor originale şi a

* Karin M. Leefers este studentă la Library and Information Science Program, Wayne State University, 106 Kresge Library,
Detroit, Michigan, 48202; e-mail: ay4553@wayne.edu.
♦ Traducere de Corina Apostoleanu – Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa.
1 Borghoff, U. M.; Rodig, R.; Scheffczyk, J.; Schmitz, L. Long term Preservation of Digital Documents: Principles and
Practices. Berlin: Springer, 2006.
2 Gilland-Swetland, A.J. Enduring Paradigm, New Opportunities: the value of the archival perspective in the digital
environment. Washington, DC: CLIR, 2000.
3 Weber, H.; Dorr, M. Digitization as a method of Preservation?. Washington, DC: Commission on Preservation and Access,
1997.
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copiilor digitale.
Datoria instituţiei este să continue să ofere acces
la materialele digitizate, chiar dacă tehnologia
utilizată pentru a vizualiza imaginile se perimează4.
Implementarea unui program de digitizare
Asumarea responsabilităţii unui proiect de
digitizare presupune utilizarea unor sume mari de bani, o
perioadă îndelungată de desfăşurare şi personal
numeros.
Dames şi Hurst-Wahl preferă formula “program de
digitizare”, deoarece colecţiile digitale trebuie să fie
menţinute pe un suport durabil. Ei propun următoarele
întrebări pentru a evalua impactul potenţial al unui nou
program: Ce materiale trebuie digitizate şi de ce?; Cum
vor fi digitizate materialele?; Cine sunt utilizatorii
colecţiilor?; Cum vor fi accesate colecţiile digitizate?;
Cum vor fi administrate şi menţinute materialele
originale?; Ce procese sunt necesare pentru a asigura
accesul la colecţiile digitale pe viitor?; Cum vor fi
informaţi potenţialii utilizatori despre disponibilitatea
colecţiilor?5.
Există mai multe modalităţi de diseminare a
imaginilor digitizate. Acestea pot fi stocate într-o bază
de date accesibilă doar dintr-o instituţie, modalitate
preferabilă în cazul colecţiilor ce conţin materiale
sensibile. În această situaţie, digitizarea serveşte
conceptului de conservare mai mult decât accesului,
deoarece imaginile digitale vor fi disponibile în aceleaşi
condiţii grafice ca şi documentele originale. Imaginile
digitale pot fi editate în format tipărit, reproducând
imaginea originală într-un catalog sau într-o broşură. Ele
pot fi de asemenea editate pe un CD-ROM, pentru
accesul digital. Cea mai populară opţiune rămâne însă
publicarea lor pe Internet.
Asigurarea accesului la imagini pe web creşte
considerabil gradul de utilizare a colecţiilor – accesul la
distanţă permite mai multor persoane să le utilizeze,
fără ca integritatea documentelor originale să fie
periclitată. Pe pagina web a bibliotecii nu trebuie
postate imagini digitale de cea mai bună calitate, pentru
că fişierele mari ocupă mult spaţiu. Imaginile
vizualizate minimal sau cele care sunt de o calitate
redusă sunt satisfăcătoare pentru majoritatea celor care
vizitează site-ul, iar celor care au nevoie de imagini de
calitate superioară li se pot oferi instrucţiuni de accesare
a arhivei. Un proiect de digitizare decide asupra
dimensiunii şi calităţii fişierelor. Dacă proiectul alege să
publice pe web documente la cea mai mare rezoluţie
posibilă, fişierele rezultate vor fi de dimensiuni mai
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mari decât îşi poate asuma un proiect de disponibilizare
a informaţiei pe Internet6.
O altă modalitate de a economisi spaţiu pe server
este aceea de a oferi prin Internet un număr limitat de
imagini. Dacă există mai multe imagini cu acelaşi
subiect, vor fi digitizate mai ales imaginile
reprezentative, însoţite de o notă în care se arată că în
colecţiile bibliotecii sunt disponibile mai multe imagini.
Pentru cercetătorul interesat să vadă mai multe imagini,
se oferă informaţii în acest sens pe pagina web. În
funcţie de politicile instituţiei şi de ritmul digitizării, se
vor scana sau nu şi alte imagini.
Unele imagini sunt mai uşor de digitizat decât
altele. Fotografiile şi negativele moderne sunt cât se
poate de uşor de digitizat, în comparaţie cu formatele
mari pe sticlă sau tipărite. Imaginile înrămate prezintă de
asemenea probleme. Unele instituţii scanează
fotografiile inclusiv cu rama, în plus, faţa şi reversul
fotografiei, pentru a oferi cercetătorului un acces cât mai
complet la document. Alte instituţii detaşează pentru
moment fotografia din ramă pentru a obţine o scanare
mai bună. Cu această ocazie, se pot lua şi măsurile de
conservare pe care le necesită documentul.
Accesul la Informaţia Digitizată
Digitizarea aduce multe beneficii instituţiei. În
primul rând, „un control intelectual, prin crearea de noi
mijloace de căutare în ceea ce priveşte înregistrările
bibliografice şi prin dezvoltarea de indici şi alte
instrumente”7. În plus, imaginile dintr-o colecţie sau
chiar din mai multe colecţii pot fi compilate cu uşurinţă
într-o bază de date tematică. Instrumentele permit
cercetătorului mai multe puncte de acces la colecţie şi
sporesc valoarea colecţiei.
Imaginea postată gratuit pe pagina web a
instituţiei devine disponibilă pentru toată lumea, nu
doar pentru cercetător – „Disponibilizarea informaţiei
pe Internet înlătură barierele care există în cazul
colecţiilor fizice. Nimeni nu trebuie să călătorească
pentru a ajunge la o bibliotecă şi nici nu trebuie să
prezinte dovada interesului său serios de cercetare
pentru a obţine acces la materialul complex, incomod
sau necercetat”8. În acelaşi timp, decizia de a include
o imagine în colecţia digitală nu trebuie luată în
funcţie de potenţialul imaginii de a ofensa un
utilizator. Colecţia trebuie să aibă în vedere exclusiv
nevoile de cercetare. Integritatea colecţiei originale
trebuie menţinută, chiar dacă numai elementele
selectate sunt disponibile pe Internet. Integritatea
fizică a colecţiei depinde de selecţia de imagini

4 Conway, Paul. Preservation in the Digital World. Washington, DC: Commission on preservation and access, 1996.
5 Dames, K. M.; Hurst-Wahl, J. Digitizing 101. În: Libr J Net Connect, 2-4, 2007.
6 Bouche, N. Digitization for Scholarly Use. Washington, DC: CLIR, 1999.
7 Smith, A. Why Digitize?. Washington, DC: Digital Library Federation: Council on Library and Information Resources, 1999.
8 Smith, A. op. cit.
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relevante care sunt făcute accesibile publicului.
Integritatea intelectuală poate deveni o problemă dacă
imaginile sunt scoase din contextul lor originar.
Modalităţile de căutare şi bazele de date ajută la
creşterea integrităţii resurselor online, furnizând
cercetătorilor informaţii contextuale. Conway afirmă
că “lumea digitală a transformat conceptul de
conservare tradiţională de la cel de protejare fizică a
integrităţii documentului, la cel de creare şi de
conservare a documentului a cărui integritate
intelectuală este obligatorie”9.
În general, cercetătorul crede că imaginile
disponibile pe pagina web a instituţiei sunt reproduceri
fidele ale documentelor accesate în sala de lectură. Este
dificil de stabilit dacă o imagine digitală a fost sau nu
alterată în vreun fel, accesul la original dovedindu-se
vital. Cu toate îmbunătăţirile în domeniul software-ului
de editare a fotografiilor, este greu să obţinem scanări
fidele. De multe ori, sunt operate schimbări în ceea ce
priveşte contrastul unei imagini şterse, astfel încât
detaliile estompate să devină mai vizibile, sau unele
îmbunătăţiri subtile, cu scopul de a uşura accesul la
imagine. Mult mai grav este că pot fi operate schimbări
ale unor componente ale imaginii, pentru a ascunde
anumite detalii etc.
Tehnologia şi software-ul folosite de cercetător
pot să aibă un impact şi asupra vizualizării imaginii –
programele şi monitoarele pot reda diferit culoarea,
chiar şi nuanţele de gri10. Acest lucru este valabil şi în
cazul imaginilor digitale originale. Trebuie să se
acorde atenţie conservării şi migrării acestor imagini,
deoarece nu se mai poate vorbi de un negativ sau de o
imagine tipărită conformă originalului în cazul în care
fişierul conţinând imaginea digitală este pierdut sau
deteriorat.
Conservarea prin digitizare
O reproducere digitală a colecţiei poate reda
inclusiv ordinea iniţială a fotografiilor, prin simpla
încărcare a fişierelor în ordinea respectivă. Multe
colecţii de fotografii nu sunt stocate însă în ordinea
iniţială, deşi înregistrarea în ordinea colecţiei, aşa cum
se prezenta ea în momentul arhivării, este importantă în
căutare, mai ales pentru inventar (acest lucru este valabil
numai în cazul în care ordinea a fost menţinută până la
momentul digitizării)11.
Unele informaţii se pierd la transferul în format
digital. Micşorarea imaginii, compresia fişierelor etc.
duc la pierderea clarităţii, pierdere ce ar putea fi
irecuperabilă. Dacă cercetătorul are nevoie de o
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informaţie existentă pe documentul original, el poate
solicita originalul dacă acesta nu a fost foarte degradat în
timpul scanării sau prin deteriorare, astfel încât să devină
imposibil de consultat.
Un beneficiu al digitizării este că fiecare imagine
este examinată în timpul procesului. Se poate repera
orice deteriorare şi, ca urmare, pot fi demarate
operaţiunile de conservare necesare. În general,
bibliotecile sau arhivele nu-şi pot permite inspectarea
fiecărei piese dintr-o colecţie, astfel că un proiect de
digitizare devine o oportunitate, mai ales pentru că el
este în general subvenţionat, şi nu suportat din bugetul
instituţiei12. Mai mult chiar, scanarea poate să constituie
una dintre puţinele situaţii în care documentul original
este manevrat, altfel, viitoarea degradare ar fi putut să
nu fie observată la timp, documentul devenind
inutilizabil.
Imaginile digitale reproduc fără dificultate
documentele fotografice originale. Până foarte recent,
unica modalitate de a reproduce o fotografie era aceea de
a o fotografia şi apoi de a imprima imaginea folosind un
negativ. Acesta era un proces care consuma timp şi se
desfăşura uneori în afara instituţiilor, dat fiind că acestea
nu aveau spaţiu sau resurse pentru un laborator
fotografic cu dotările necesare. Reproducerea prin
digitizare necesită numai un computer, un scanner şi o
imprimantă de calitate. În cazul negativelor pe sticlă şi al
altor imagini fragile, este indicat să se obţină mai întâi o
imagine tipărită care va putea folosi apoi în digitizare, în
special, în cazul în care instituţia încheie un contract cu o
companie pentru scanarea şi pentru organizarea
imaginilor13.
Colecţiile originale nu trebuie ignorate. Acestea
trebuie stocate în condiţiile optime pentru fiecare tip în
parte, fie că este vorba de hârtie, de negative, de
fotografie procesată pozitiv, de ferotipie sau de alte
suporturi. Trebuie urmate indicaţiile de conservare
standard, în special pentru că accesul la colecţiile
propriu-zise va fi limitat prin facilitarea accesului
online.
Pentru arhive şi biblioteci, digitizarea poate fi un
instrument redutabil. Ea rezolvă atât problemele de
conservare, cât şi cele de acces. Punerea la dispoziţia
utilizatorilor a imaginilor fotografice arhivate contribuie
la protejarea documentelor originale, care sunt astfel mai
puţin solicitate. Pe de altă parte însă, digitizarea poate
accentua şi procesul de degradare a colecţiei originale,
dacă aceasta este neglijată şi păstrată în condiţii
improprii, tocmai pentru că nimeni nu are în vedere
degradarea.

9 Conway, Paul. Preservation in the Digital World. Washington D.C.: Commission on preservation and access, 1966.
10 Smith, A. op. cit.
11 Conway, Paul. op. cit.
12 Smith, A. op. cit.
13 McCutchen, R. M. Reformatting Photographs for Digitization. În: Colorado Libraries, 2(4), 2000, p. 18-20.
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Mătasea – element constitutiv al legăturii
unui manuscris pe pergament
Majoritatea legăturilor de manuscrise poartă
urme lăsate de trecerea timpului. În funcţie de gradul
şi de modul de utilizare, de condiţiile de păstrare sau
de frecvenţa trecerii de la un deţinător la altul, aceste
urme sunt superficiale sau profunde. Deteriorările
afectează volumele atât din punct de vedere estetic,
cât şi funcţional, fapt care impune restaurarea
legăturii.
Până de curând, coperte din piele sau pergament ale
manuscriselor intrate în laborator erau supuse restaurării
folosind metode de recuperare integrală a elementelor
originale.
O provocare pentru noi, în acest sens, a fost un
manuscris de secol XVII. Acesta prezenta degradări
grave, concentrate îndeosebi la nivelul învelitorii de
mătase, al capital-band-urilor, al capişoanelor şi al
colţurilor.
Manuscrisul cu titlul Sobrecarta de una Carta
executoria de hidalgoia apedimiento de Don Lorenzo
Suarez de Figueroa [avecino] de La Villa del Arabal
este datat decembrie 1636 şi reprezintă un act emis de
cancelaria regală spaniolă, în timpul domniei regelui
Filip al IV-lea, pentru un membru al familiei de
Figueroa.
Examinând volumul, am constatat următoarele:
Învelitoarea din mătase de culoare verde prezenta
lipsuri importante din materialul-suport, în special în
zona cotorului, capişoanelor, colţurilor şi articulaţiilor
externe. Încercând să ridicăm mătasea de pe scoarţa de

carton cu ajutorul unei spatule flexibile, aceasta s-a
sfâşiat, fibra de mătase fiind putrezită în totalitate. (foto
1, 2)
Scoarţele de mucava erau ondulate şi exfoliate, în
special în zona colţurilor. Ridicând partea fixă a
forzaţului anterior (singurul care s-a păstrat), am
observat că interiorul scoarţelor erau căptuşite cu piele,
fapt ce ne-a condus la concluzia că ele proveneau de la o
altă carte. (foto 3)
Forzaţul posterior nu s-a păstrat, iar cel anterior –
confecţionat din hârtie manuală, cu linii de apă dispuse
vertical – era rupt de-a lungul articulaţiei interne,
prezentând de asemenea pete de murdărie pe întreaga sa
suprafaţă.
Cotorul interior, rotunjit şi cu falţ bătut, prezenta o
stare de conservare relativ bună. La o primă analiză, s-a
observat doar o uşoară deformare a acestuia şi pierderea
umărului falţului. Cusătura geminată a volumului, bine
conservată, a făcut ca blocul cărţii alcătuit din file de
pergament să-şi menţină unitatea. Această unitate era
susţinută şi prin intermediul unui şnur, confecţionat prin
împletirea a patru fire de mătase în culorile roz, verde,
albastru şi alb. Acest şnur a fost trecut prin mijlocul
fascicolelor de pergament, făcând posibilă reunirea
acestora. Ancorarea scoarţelor de corpul cărţii s-a făcut
doar cu ajutorul unei jumătăţi de nervură ce a fost trecută
prin scoarţă, cealaltă jumătate fiind tăiată la nivelul
cotorului interior. Capetele nervurilor erau rupte aproape
în totalitate. (foto 4)
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foto 1

foto 2

Capital-band-urile, executate pe miez de
pergament, prezentau severe deteriorări de natură
fizico-mecanică. Capital-band-ul superior era ancorat
doar de scoarţa posterioară, aţa lipsind aproape în
totalitate. Miezul (capătul acestuia) era deformat şi rupt
în dreptul scoarţei anterioare. Capital-band-ul inferior
nu era cel original.
Corpul cărţii – format din fascicole de pergament –
prezenta numeroase depozite de praf şi de impurităţi.
În interiorul acestuia, sunt prezente trei miniaturi,
executate în culori de apă. Miniaturile erau protejate cu
bucăţi de mătase de culoare roşie, tăiate după formatul
paginilor manuscrisului şi cusute odată cu filele de
pergament. (foto 5, 6)
În prima miniatură, care are un caracter votiv,
este reprezentată familia regelui Spaniei, Filip al
IV-lea, îngenuncheată la picioarele Madonei cu
pruncul. Modelul după care s-a inspirat cel care a
ilustrat manuscrisul pare să fie Madonna Sixtină a
lui Raffaello Sauzio.
A doua miniatură, care are un caracter emblematic
(sunt redate, probabil, scutul şi armele familiei
regale), este plasată faţă-n faţă cu prima miniatură.
Mătasea care proteja cele două miniaturi era distrusă,
din ea păstrându-se doar o mică porţiune, în dreptul
falţului.
A treia miniatură este un portret al regelui Filip al IVlea şi se prezintă sub forma unei letrine ornate de început
de capitol.
După examinarea volumului, fotografierea şi
întocmirea dosarului, s-a trecut la operaţiunile de
restaurare (foto 7). Dat fiind că materialul-suport al
învelitorii (mătasea) era putrezit în întregime, scoarţele
– provenite de la un alt volum – erau deformate, iar
cartonul era exfoliat de-a lungul muchiilor şi în zona
colţurilor, s-a decis înlocuirea învelitorii (cu o bucată de
mătase nouă) şi a scoarţelor (urmând ca scoarţele vechi
să fie păstrate în caseta de protecţie a manuscrisului, de

foto 3

foto 4
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îndată ce acesta va părăsi laboratorul).
Prima etapă în procesul restaurării a fost curăţarea
uscată a filelor de pergament şi îndepărtarea depozitelor
de praf şi a impurităţilor, precum şi introducerea şi
coaserea unei noi bucăţi de mătase care are rolul de a
proteja primele două miniaturi.
Pentru a face posibilă ancorarea noilor scoarţe la
corpul cărţii şi pentru rezolvarea deformării cotorului
interior, am înlocuit nervurile rupte cu altele noi, păstrând
cusătura originală. După refacerea falţului cotorului
interior, capital-band-urile au fost refăcute. Capetele
acestora, precum şi capetele noilor nervuri au fost trecute
prin scoarţele de carton în care s-au practicat în prealabil
orificii. (foto 8)
Refacerea învelitorii a presupus lipirea unei noi
bucăţi de mătase de culoare verde pe suprafaţa
scoarţelor şi a cotorului interior. În vederea modelării
mătăsii pe nervurile profilate ale cotorului interior,
acestuia i s-a aplicat un tub din hârtie manuală ce a
ajutat, în acelaşi timp, la modelarea capişoanelor în
dreptul extremităţilor cotorului interior. Pentru a
evita destrămarea materialului-suport al învelitorii,
în momentul în care s-a trecut la refacerea
capişoanelor, pe interiorul mătăsii, în zona unde
aceasta trebuia îndoită şi tăiată, s-a lipit o bucată de
hârtie manuală.
După executarea einlagurilor şi modelarea colţurilor,
s-a trecut la croirea şi lipirea pe interiorul scoarţelor de
carton a unor noi forzaţuri, folosindu-se hârtie de
fabricaţie occidentală, cu textură asemănătoare celei
originale.
Adezivul folosit în timpul restaurării a fost pap-ul de
făină; pentru confecţionarea tubului cu care s-a căptuşit
cotorul interior al manuscrisului, s-a folosit clei de natură
animală. (foto 9, 10)
În urma intervenţiilor efectuate, am redat unitatea
funcţională a manuscrisului, sperând că, în viitor,
acesta va avea parte de o păstrare mai atentă, aşa cum i
se cuvine unei lucrări de o asemenea valoare.

foto 7

foto 8

foto 9

foto 6

foto10
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Scurt comentariu pe marginea unui manuscris spaniol din secolul XVII
Colecţia de manuscrise a Bibliotecii Naţionale a României
deţine un manuscris spaniol inedit din secolul XVII. Este vorba
de Sobrecarta de una Carta executoria de hidalgoia
apedimiento de Don Lorenzo Suarez de Figueroa [avecino]
de La Villa del Arabal, o Patentă emisă în urma unui proces,
prin care este pus în posesie un nobil, Don Lorenzo Suarez de
Figueroa, care apelează la justiţia regală pentru a obţine o
decizie în favoarea sa într-un litigiu de posesiune pe care îl avea
cu un vecin, un oarecare Pedro Sanchez Maurul. Proprietatea se
afla în apropierea cartierului arab din Granada.
Don Lorenzo reclamă faptul că, deşi avea o hotărâre
judecătorească definitivă de punere în posesie, cu executare
de către magistrat, acest lucru nu s-a produs, deoarece
procesul a fost prelungit de pretenţiile lui Pedro SanchezMaurul. Din ordin regal, Don Lorenzo s-a prezentat în faţa
Guvernatorului Granadei şi a procurorului regal cu
documente şi martori, toţi nobili, care dovedesc descendenţa
sa legitimă şi directă din strămoşi ce au deţinut proprietatea
în litigiu. Procesul s-a încheiat cu recunoaşterea dreptului de
proprietate al nobilului şi cu ordinul expres de punere în
posesie a lui Figueroa care, în plus, era scutit şi de
cheltuielile de judecată.
Despre regele Filip al IV-lea al Spaniei, strănepot al lui
Carol Quintul şi nepot al regelui Filip al II-lea, se ştie că a
preluat tronul la frageda vârstă de 16 ani. A fost considerat, în
general, un caracter slab, dar i se recunosc eforturile de a
îmbunătăţi activitatea din domeniul afacerilor publice.
Regele nu ezita să se implice direct în birocraţie. Chiar i se
reproşau o prea mare implicare în acest domeniu în dauna
altor activităţi considerate a fi specifice unui rege (cum ar fi
politica internă şi externă a regatului), o anume slăbiciune şi
înclinaţie spre compromis în relaţiile cu Papa, spre deosebire
de înaintaşi săi, care dovediseră o atitudine fermă (şi uneori
chiar rigidă) în această problemă.
Era recunoscut ca mare iubitor de artă şi de literatură,
protector al artiştilor, literaţilor şi muzicienilor. Se pare că el
însuşi desena. Obligaţiile politice, eşecurile în acest domeniu,
dar şi viaţa de familie nu prea reuşită l-au obosit şi slăbit,
astfel încât s-a îmbolnăvit grav şi a murit la vârsta de doar 60
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de ani.
Ca piesă de bibliofilie, manuscrisul anluminat este
îngrijit realizat. Este redactat pe foi de pergament alb, liniate
cu roşu şi scrise cu cerneală neagră.
Prima foaie are pe verso un desen dedicat lui Filip al IVlea (Don Philipe) şi familiei sale, reprezentaţi îngenunchiaţi
în faţa icoanei Fecioarei cu Pruncul Iisus în braţe. Din punct
de vedere compoziţional, reprezentarea pare să fi fost
inspirată de Madonna Sixtină a lui Rafaello Sanzio, dar este
departe de arta celebrului artist italian. Chipul Fecioarei are
caracteristicile figurilor feminine iberice, iar mantia are o
bandă cu model naţional spaniol.
Pe recto-ul celei de-a doua file, este reprezentat un blazon
a cărui deviză – “Por la Gracia de Dios” – sugerează că
aparţine regelui. Din păcate, nu am avut la îndemână un album
cu stemele fiecărui rege spaniol în parte, ci doar o reprezentare
a stemei Casei Regale spaniole, în care elementele sunt total
diferite de compoziţia stemei de pe manuscris. Pe de altă parte,
nu credem că stema aparţine lui Lorenzo Suarez de Figueroa,
pentru simplul motiv că deviza de pe banda de sus este
specifică regilor.
La începutul fiecărui capitol, este desenată o majusculă
cu auriu pe fond violet, cu motive vegetale. Majusculele sunt
urmate de câteva rânduri scrise cu alte majuscule (model de
inspiraţie carolingiană), iar textul propriu-zis este redactat cu
minusculă carolingiană.
Textul începe cu titulatura regelui. Urmează enumerarea
completă a posesiunilor. Limba textului este spaniola, uşor
de descifrat şi de înţeles. Limba nu pare a fi foarte diferită de
limba actuală.
La sfârşitul textului, apar semnăturile celor care au
participat la judecată. În josul paginii, se face menţiunea:
Sobrecarta de una Carta executoria de hidalgoia
apedimiento de Don Lorenzo Suarez de Figueroa avecino
de La Villa del Arabal, după care urmează semnătura
acestuia. Pe următoarele trei file a fost adăugat un text cu o
scriitură diferită, ca o confirmare a celui de mai sus, urmat de
o semnătură indescifrabilă.
Dana Silvia Ţilică, Colecţii Speciale BNR
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Cartea în pictura italiană (secolele XIV-XIX)
“Omul trăieşte prin artă şi gândire”
Toma D’Aquino
Având în vedere vastitatea şi complexitatea
subiectului cartea ca obiect pictural, am abordat tema de
faţă – cartea în pictura italiană – ca simplu observator, ca
iubitor al imaginii pictate. De aceea, remarcile şi
comentariile pe care le facem în acest articol nu au
pretenţia de a fi unele riguroase şi metodice, ci sunt
făcute mai degrabă cu intenţia de a semnala interesul pe
care pictorii italieni l-au avut pentru carte.
Mulţumim doamnei Dana Silvia Ţilică, de la
Colecţii Speciale-BNR, pentru traducerea textului
inserat de Giovanni Serodine în pictura Încoronarea
Fecioarei şi sfinţii, precum şi domnului Aurelian
Popescu, şeful Laboratorului de Restaurare al BCUBucureşti, pentru sprijinul tehnic acordat pe întreg
parcursul cercetării.
Cartea a fascinat dintotdeauna, fie prin conţinut, fie
prin diversele forme pe care le-a adoptat, unele
adevărate opere de artă.
Pietro Lorenzetti marchează în mod generos
începuturile reprezentării cărţii în pictura italiană
(secolul XIV). În Polipticul său, datat 1320, pictură pe
lemn păstrată în întregime la locul de origine – Arezzo,
Biserica parohială Santa Maria, sunt redate cărţi legate
în piele, cu ornamente aurii şi închizători metalice. Dar
Pietro Lorenzetti îşi leagă pictura de obiectul-carte prin
chiar structura de poliptic a lucrării sale, structură
specifică, după cum ştim, primelor forme de carte.
Urmează o perioadă în care suportul pentru
cuvântul scris iese oarecum din sfera de interes a
pictorilor italieni, pentru ca, în jurul anului 1450, cartea
să reapară – în fresca lui Beato Angelico. Format la
Florenţa, ducând o viaţă retrasă în mânăstirile
dominicane, lucrările sale de inspiraţie mistică anunţă
începuturile umanismului. Angelico nu se mulţumeşte să
picteze cartea închisă, aşa cum procedase predecesorul
său, Lorenzatti, ci ne copleşeşte cu detalii de conţinut al
cărţilor sfinte, cum putem observa în Sfânta
Conversaţie1, cca. 1450, aflată la mânăstirea San Marco
din Florenţa. Aproape că nu există lucrare a lui Angelico
în care cartea să nu fie reprezentată.
Şi alţi pictori italieni ai vremii au fost atraşi de carte în
creaţiile lor. Am putea spune că acolo unde tema o
reprezintă scenele mistice, cel puţin o carte întregeşte
imaginea. Domenico Veneziano, cunoscut şi sub numele
de Domenico di Bartolomeo (n. Veneţia, cca. 1410 –
Florenţa, 1461), unul dintre pictorii cei mai angajaţi în
afirmarea artei umaniste, precum şi Piero della
Francesca, cel ce fixa în renaşterea europeană regulile

geometrice pe care se bazează perspectiva, reguli pe care
le-a aplicat cu o rigurozitate absolută, nu au rămas
indiferenţi la imaginea cărţii, reprezentând-o în lucrările
lor. Ornamentele metalice, specifice legăturii de carte din
acea perioadă, sunt redate cu o acurateţe aproape
fotografică. Două exemple: Sfântul Augustin şi Sfântul
Ioan Evanghelistul, cca. 1465, picturi pe lemn, prima
dintre ele păstrată la Museu Nacional de Arte Antiga din
Lisabona, iar cea de-a doua la New York, în Colecţiile
Frick. Pentru Biserica San Agostino din Sansepolcro,
Pierro della Francesca a pictat un poliptic care a fost, din
păcate, dezmembrat în secolul XIX. Iată cum un singur
autor a evocat de două ori cartea, prima dată prin abordarea
stării embrionare a cărţii – polipticul.
Francesco del Cossa şi Vincenzo Foppa pictează
şi ei cartea, ultimul lăsându-ne o delicată operă de
tinereţe intitulată Fecioara cu cartea (1460-1468),
pictură pe lemn (Milano, Castelul Sforza, Colecţiile
Municipale de Artă).
Lucrarea lui Antonello da Messina (n. Messina,
cca. 1430 – m. 1479) – Buna-Vestire (Annunciata), cca.
1477, pictură pe lemn aflată la Galeria Naţională din
Palermo, este poate unul dintre cele mai reprezentative
exemple ale preocupării picturii italiene faţă de carte.
Antonello da Messina redă aici, cu multă măiestrie,
supleţea filei de carte. Pictor cu o evoluţie artistică
exemplară, da Messina şi-a pus amprenta asupra şcolii
veneţiene. În pictura pe lemn intitulată Sfântul Girolam
în camera de studiu, care a fost mult timp atribuită unor
mari maeştri flamanzi, da Messina s-a întrecut pe sine.
Lucrarea este cea mai amplă exprimare plastică a
obiectului carte din pictura italiană de până la acea dată.
Stăpânind perfect tehnica perspectivei, Antonello
construieşte în jurul acestui sfânt umanist un mic univers

Beato Angelico – Sfânta Conversaţie, cca. 1450.

1 Lucrare cunoscută şi cu titlul de Madonna delle Ombre.
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Domenico Veneziano
Fecioara cu Pruncul, 1445.

Francesco del Cossa
Sfântul Petru

Tintoreto
Filosof

Caravaggio – Sfântul Girolam
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în care obiecte, animale, plante, elemente arhitecturale,
piese de mobilier interacţionează cu lumea de dincolo de
ferestre prin jocul de lumini şi umbre.
Întâmplările lui V. Carpaccio (n. Veneţia, cca. 1460/65
– m.1525/26) fac parte dintr-un ciclu început în 1490.
Carpaccio iubeşte cartea, se simte acest lucru în aproape
toate picturile incluse în acest ciclu: Întâmplări cu Sf.
Ursula: Visul Sfintei Ursula, Întâmplări cu Fecioara:
Buna-Vestire, Întâmplări cu Sf. Girolam: Viziunea Sf.
Augustin. În această din urmă lucrare, apare raftul cu cărţi,
biroul de lucru acoperit şi el de cărţi, unele deschise, altele
închise, fiind vizibilă ferecătura şi chiar o formă primară a
cărţii, pliată sub formă de burduf, în planul inferior.
Sandro Botticelli (cunoscut şi sub numele de
Alessandro di Mariano Filipepi, n. Florenţa, 1445 – m.
1510), zugrăveşte în Glorificarea Fecioarei (cca. 1487,
Galeria Uffizzi), pictură pe lemn în format tondo, tipic
florentin, imaginea cărţii sfinte pe care se poate citi parţial
şi textul. O altă lucrare care merită a fi menţionată aici este
Fecioara cu cartea, 1480, pictură pe lemn aflată la Uffizzi.
Domenico Ghirlandaio şi Perugino – primul cu
Funeraliile Sfintei Fina şi cel de-al doilea cu Viziunea
Sfântului Bernard – ne lasă şi ei câte o carte pictată.
Filippino Lippi (n. Prato, cca. 1457 – m. Florenţa,
1504) ne încântă ochiul cu Fecioara i se arată Sfântului
Bernard, unde cartea este prezentă cu generozitate, nu doar
ca simbol: sfântul stă aşezat pe o stâncă stratificată; cărţile
au fost pictate asemeni straturilor de rocă, suprapuse –
inspiraţie de moment sau intenţie bine controlată; oricum,
metafora este copleşitoare. Cărţile sunt legate în pergament;
la cele deschise simţi parcă foşnetul filelor mişcate de
adierea vântului. Cea asupra căreia Sfântul Bernard stă
aplecat prezintă o ondulare a filelor specifică legăturilor
vechi, cu nervuri profilate. Filippino Lippi, artist care de la o
vârstă fragedă uimea cu talentul său, a fost un pictor cu o
remarcabilă delicateţe a detaliilor.
Secolul XVI este cel al unor nume grele în pictura
italiană. Raffaello este artistul care introduce cartea în
secolul XVI, prin fresca intitulată Şcoala din Atena
(Roma, 1509 – Palatul Vatican).
Leonardo Da Vinci (n. la Vinci, Florenţa, 1452 – m.
în Cloux, lângă Amboise, 1519) ne pune faţă în faţă cu
Portretul unui muzician (1485-1490), singura sa pictură
pe lemn, păstrată la Milano. Este probabil portretul lui
Franchino Gaffurio, maestru la Capela Domului din
Milano, care ţine în mâna dreaptă o partitură muzicală
pliată sub formă de burduf de acordeon, pliere specifică
primelor forme de carte, de inspiraţie orientală.
Fra Bartolomeo (cunoscut şi sub numele de
Bartolomeo di Paolo del Fattorino; n. Savignano - Prato,
1472 – m. Florenţa, 1517) a fost coleg de studii cu Piero
di Cosimo. În urma predicilor lui Savonarola, trece printro profundă criză mistică, astfel că în 1500 abandonează
pictura ca să îmbrace rasa dominicanilor. Revine la artă în
1504, deschizând un atelier la mănăstirea San Marco.
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Dominantele picturii lui Fra Bartolomeo sunt Dumnezeu-Tatăl şi Cartea: spiritul
suprem şi cuvântul scris.
Contemporan cu Fra Bartolomeo, Raffaello (Raffaello Sanzio; n. la Urbino,
1483 – m. Roma, 1520), pictor de mare anvergură, a realizat un ciclu de fresce în
apartamentul papei Iuliu al II-lea care trimit la tema volumelor păstrate pe rafturi,
de-a lungul pereţilor. Fiu al lui Giovanni Santi, pictor şi autor de tratate, Raffaello
este “l’enfant prodige” al picturii. Preia atelierul tatălui său încă din adolescenţă,
iar la 16 ani este deja maestru independent. Raffaelo i se alătură – în jurul anului
1500 – lui Perugino, pictorul cel mai influent al epocii. Colaborarea cu acesta este
una atentă şi critică, nu doar simplă ucenicie. În dialog cu Michelangelo şi cu
Leonardo, Raffaello atinge un mare grad de complexitate în aplicarea regulilor
artei renascentiste, în imitarea naturii şi în blândeţea expresiei.
Michelangelo Buonarroti [n. la Caprese (Arezzo) 1475 – m. Roma, 1564]
domină secolul XVI european ca sculptor, arhitect şi pictor. În primul deceniu al
secolului XVI, Michelangelo s-a ocupat în repetate rânduri de pictură, mai întâi
la Florenţa, unde se întrece cu Leonardo în decorarea sălilor din Palazzo
Vecchio, pentru care execută Tondo Doni (Sfânta Familie cu Sfântul Ioan
copil), unica sa operă pe lemn dusă până la capăt (lucrare din păcate pierdută).
Pictarea Capelei Sixtine între 1508-1512 îl marchează fizic pe viaţă. După o
muncă epuizantă, va renunţa timp de 20 de ani la pictură, dedicându-se
sculpturii şi arhitecturii. În anii ‘30, Michelangelo revine la pictură, începând
lucrul la Judecata de Apoi din Capela Sixtină. Ei îi vor urma cele două fresce de
la Vatican. În această monumentală creaţie, Michelangelo nu uită de carte,
aşezând-o lângă sfinţi, ca simbol al cunoaşterii.
Lucrarea lui Andrea del Sarto – Madonna della scala (1522), pictură pe
pânză, pune foarte bine în evidenţă legătura cu nervuri duble.
Pe parcursul deceniului 3, nimic semnificativ până la Lorenzo Lotto, care ne
lasă câteva picturi interesante, cum ar fi: Polipticul de la San Domenico, BunaVestire, Portret de tânăr cu carte (cca. 1526; pictură pe lemn, Milano, Castelul
Sforza, Colecţiile Municipale de Artă). Privirea sfredelitoare a tânărului te îngheaţă
şi te provoacă în acelaşi timp, ţi se adresează. Ai putea crede că îţi reproşează că i-ai
întrerupt lectura sau că se pregăteşte să te facă părtaş la conţinutul ei. Tânărul şi
cartea nu pot fi priviţi decât împreună, ca un tot unitar. Portretul lui Andrea Odoni,
pictură pe pânză (Hampton Court, Royal Collections), reprezintă figura
colecţionarului de artă, înconjurat de obiecte vechi. Spre deosebire de Portret de
tânăr cu carte, nu se simte acea legătură aproape indestructibilă între om şi carte.
Colecţionarul nu trăieşte împreună cu obiectele sale, ci mai degrabă printre ele.
Cartea e un obiect printre altele, fără vreo semnificaţie aparte pentru colecţionar.
Povestea vieţii lui Lotto (n. la Veneţia, cca. 1480 – m. Loreto, 1556/57) este una
încărcată de zbucium şi de peregrinări. Marcat de sărăcie spre sfârşitul vieţii, se
retrage la mânăstire, la sanctuarul Santa Casa din Loreto, unde se stinge din viaţă
după ce, în sfârşit, îşi găsise liniştea interioară.
Correggio (Antonio Allegri Correggio, n. Parma, cca. 1489 – m. 1534) ne
oferă în lucrarea Fecioara de la San Girolamo, una dintre cele mai cunoscute
icoane de altar, imaginea volumenului, una dintre formele primare ale cărţii.
Gerolamo Romanino, cu Sfântul Matei şi îngerul, şi Veronese, cu Sfinţii Anton,
Corneliu şi Ciprian, evocă şi ei cartea, poate mai timid decât alţii în ceea ce priveşte
numărul lucrărilor în care aceasta apare, nu însă şi în ceea ce priveşte valoare artistică.
Tintoretto (Jacopo Robusti; n. Veneţia, 1519 – m. 1595) pictează cartea în mai
multe dintre lucrări: Cristos în faţa lui Pilat, 1565-67 (pictură pe pânză), Sfânta
Maria Egipteanca etc. Remarcabilă rămâne însă Filosoful (1570), pictură pe
pânză. Lucrarea aflată la Biblioteca Marciana din Veneţia face parte dintr-o serie de
12 imagini de gânditori, dintre care cinci pictate de Tintoretto, dispuse de-a lungul
pereţilor din sala de lectură a Bibliotecii Sansovino. Tintoretto a realizat o scenă cu
un singur personaj înconjurat de o aglomerare de cărţi care dau forţă delicatei

Domenico Fetti
Melancolia

Veronese
Sfinţii Anton, Corneliu şi Ciprian

Antonello da Mesina – Buna-Vestire
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siluete a filosofului. Din fluidul luminos al veşmântului, doar chipul acestuia se
remarcă prin detalii bine conturate.
Debutul lui Giuseppe Arcimboldi (L’Arcimboldo; n. Milano 1527 – m.
1593) a fost unul de căutări, de la cartoanele pentru vitraliile Domului din
Milano, la goblenurile pentru cel din Como şi la frescele pentru cel din
Monza, încercări care însă nu lasă să se întrevadă prea mult din foarte
originala evoluţie a artistului. Anul 1562 a fost marcat de chemarea lui
Arcimboldi la Curtea imperială din Praga, prilej cu care va da frâu liber unei
fantezii alegorice, prin suprapunerea unor obiecte. Maniera lui Arcimboldi a
fost imitată în repetate rânduri cu aşa o fidelitate, încât uneori a fost dificilă
stabilirea paternităţii lucrărilor. Prin opera sa, Arcimboldi este considerat pe
bună dreptate strămoşul suprarealismului. Bibliotecarul său a devenit
simbolul preferat pentru publicaţiile de profil. Dintre operele plastice care au
ca temă cartea, aceasta se bucură probabil de cea mai mare circulaţie.
Spirit chinuit, caracter violent, Caravaggio (Michelangelo Merisi; n.
Milano, 1571 – m. Porto Ercole-Grosseto, 1610) a avut o existenţă
Lorenzo Lotto
tumultoasă. Odihna în timpul fugii în Egipt, 1594-1596 (pictură pe pânză,
Portret de tânăr cu carte
Roma), care reprezintă punctul culminant al operei de tinereţe a pictorului,
ne pune faţă-n faţă cu subiectul sacru, abordat pentru întâia oară într-o
manieră foarte complexă. Îngerul violonist îşi interpretează imnul după o
partitură ţinută în mâini de un sfânt. Într-o altă lucare, intitulată Sf. Girolam
(pictură pe pânză, 1606), alăturarea viului de neviu este dominată de carte.
Sfântul Girolam se apleacă spre carte cu multă emoţie, chipul sfântului este
trudit parcă de greutatea cuvântului scris.
Domenichino (Domenico Zampieri; n. Bologna, 1581 – m. Neapole,
1641) este poate cel mai sofisticat pictor al secolului XVII. În Sibila
Cumana (cca. 1610; pictură pe pânză - Roma, Pinacoteca Capitolina),
pictorul se inspiră din Raffaello şi, mai ales, din Extazul Sfintei Cecilia
(operă păstrată la Bologna). Avem reprezentate două forme de carte: cea
evoluată, ajunsă la maturitate, dar şi cea primară – volumenul (un manuscris
Perugino
muzical).
Viziunea Sfântului Bernard
Giovanni Serodine (n. Ascona, cca. 1594 – m. Roma, 1630) are un număr
limitat de opere. Între acestea, se evidenţiază cele trei pânze cu subiect sacru,
trimise la Biserica parohială din Ascona. În Încoronarea Fecioarei şi sfinţii,
pânză de mari dimensiuni, Giovanni Serodine tratează tema în două planuri: sus,
într-o manieră înceţoşată – scena încununării Fecioarei, jos, pe văl, în jurul
chipului nemişcat al lui Iisus – şase sfinţi cu chipuri transfigurate şi cartea.
Maniera de reprezentare a acesteia reprezintă o inovaţie. Textul este sugerat prin
tuşe dinamice, cu excepţia foii situate în prim-plan, aflate la picioarele
Episcopului îngenunchiat (posibil Sf. Anton), pe care se pot citi următoarele:
“GIO[vanni] Bettatino D. SCHON A St. Antoni A. Sv. MOLEF. P. sua
DEVOTIONE L. Anno 1633 a GIÕ[VANNI] Serodine D. A. PIN. SE”.2
Pe foaie apare numele fratelui pictorului, Giovanni Battista, mort în 1622.
Atât fratele, cât şi tatăl pictorului au făcut în special sculptură. Din text se înţelege
că G. Serodine dedică lucrarea fratelui său dispărut. El atrage atenţia asupra
Sfântului Anton, îngenunchiat, într-un gest de adorare a Fecioarei. Urmează anul
Gianbattista Piazzetta
în care a terminat tabloul şi numele pictorului “GIO. SERODINE”, în clar. Este
Sfântul Iacob dus spre locul martiriului
posibil ca figura sfântului cu hlamidă roşie, aflat în picioare lângă Sfântul Anton
îngenunchiat şi lângă Sfântul Sebastian străpuns de săgeţi şi care arată cu indexul spre scena încoronării, să fi fost inspirată
de cea a fratelui mort. Este posibil, de asemenea, ca figura celuilalt sfânt mai bătrân, care ţine de un capăt al vălului cu
chipul lui Iisus, să fie cea a tatălui pictorului3.
Pictor de Curte al familiei Gonzaga, Domenico Fetti (n. Roma, 1589 – m. Veneţia, 1623) a manifestat o
2 “[Lui] GIO [vanni] Bettatino D. SCHON [lângă] Sf. Anton A. Sv. MOLEF. [Supliciul Sf. Sebastian] devoţiunea sa [arătând] [că a fost
pictat] la anul 1633 [de] GIO[vanni] Serodine”. Studiul textului a evidenţiat faptul că este vorba despre un idiom italo-latin, “confecţionat”,
de secol XVII. Doamna Dana-Silvia Ţilică a făcut nu doar traducerea, ci şi o interpretare a textului.

3 Menţionăm că aceste aprecieri, ce aparţin doamnei Dana-Silvia Ţilică, nu sunt încă verificate sau confirmate.
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originalitate ce deriva tocmai din izolarea sa de curentele artistice ale
vremii. La sosirea lui Rubens în Italia, Domenico Fetti primeşte un decisiv
impuls în maturizarea sa artistică. Pictura pe pânză intitulată Melancolia
(cca. 1622) este o alegorie complexă, concentrată pe chipul fetei care a
evadat din concret, în lumea de “dincolo”. Trecerea de la viu la neviu
înseamnă, în viziunea lui Domenico Fetti, cunoaştere, iar cartea, ca simbol
al acesteia, este parcă liantul dintre cele două lumi. Avem în această pictură
două reprezentări ale cărţii: una în planul de jos al pânzei, deschisă, cu foi
surprinse în alunecare, fără a sugera în vreun fel textul, şi una sub mâna
fetei, închisă, cu detalii fin redate: nervuri profilate, articulaţie fragilizată şi
un superb fragment din capital-bandul bicolor.
Exponent de marcă al Academiei San Luca, Carlo Maratta (n. Camerano Ancona, 1625 – m. Roma, 1713) şi-a desfăşurat activitatea mai ales la Roma, unde a
realizat numeroase picturi de altar şi excelente portrete, cum ar fi cel al papei Clement
al IX-lea (1669; pictură pe pânză; Roma – Pinacoteca Vaticană). Măreţia feţei
bisericeşti este accentuată de eleganţa veşmintelor papale, dar şi de preţioasa
Giovanni Serodine
ferecătură a cărţii pe care papa îşi odihneşte mâna. Cartea este generos reprezentată de
Încoronarea Fecioarei şi sfinţii
Maratta şi în Înălţarea Maicii Domnului şi învăţaţii Bisericii (1689, pictură pe
pânză; Roma – Santa Maria del Popolo): legată în piele, cu închizători şi ornamente
metalice. Semnul de carte apare şi el ca detaliu din viaţa cărţii.
Format la Bologna între artişti riguroşi, primind la Florenţa influenţa
pictorilor flamanzi, Giuseppe Maria Crespi (n. Bologna, 1665 – m. 1747) a redat
în manieră proprie scene de piaţă, de bucătărie, de fermă şi de interior domestic.
Lucrarea sa Rafturi cu cărţi (cca. 1725; pictură pe pânză; Bologna –
Conservatorul Martini) este o capodoperă a naturii moarte din secolul XVIII şi
poate cea mai debordantă redare a cărţii. Pictura a fost probabil comandată de
părintele Siovan Battista Martini, mare muzicolog bolognez, critic de talie
europeană. Este vorba de cărţi de filozofie, matematică, muzică, legate în
pergament. Să poţi reda pergamentul, această învelitoare de piele cu aspect subtil
de hârtie, înseamnă să fii un adevărat maestru al penelului. Cotoare îmbrunite,
Sandro Botticelli
unul dintre ele fisurat, altul rupt, prin care se pot observa fascicolele, dar şi cărţi în
Glorificarea Fecioarei
stare bună de conservare, partituri rămase deschise, abandonate în grabă dau un
aer uşor neglijent, specific unei camere de lucru aparţinând unui erudit.
Mănunchiul de pene de scris, vasul cu cerneală şi călimara cu pana înmuiată în ea
te fac să simţi parcă suflul aerului dislocat de o plecare în grabă. Fantastică
realizare!
Dintre artiştii secolului XVIII, Giambattista Piazzetta (n. Veneţia, 1683 –
m. 1754), pictor, excelent ilustrator şi gravor, a jucat un important rol didactic,
angajându-se în crearea Academiei de Arte Frumoase din Veneţia. Robusteţea
contururilor figurilor a moştenit-o probabil de la tatăl său, cioplitor în lemn.
Piazzetta se opreşte asupra cărţii în mai multe picturi, cum ar fi: Extazul Sf.
Francisc, Apariţia Fecioarei şi Sf. Filippo Neri, Sf. Iacob dus spre locul
martiriului. În acesta din urmă lucrare, sfântul îşi poartă cartea sfântă la piept.
Vigoare, dramatism, emoţie – caracteristici de netăgăduit ale picturii lui
Giambattista Piazzetta.
Pictor al micilor principi şi al oamenilor din popor, al golanilor şi şantezelor,
Giuseppe Maria Crespi
Gaspare Traversi (n. Neapole, cca. 1772 – m. Roma, 1770) ne oferă versiunea
Rafturi cu cărţi
pictată a comediilor napoletane. Lecţia de desen (cca. 1750; Kansas City, Nelson –
Atkins Museum), pictură pe pânză, nu este doar o scenă domestică cu portrete de grup, ci şi o abordare “alt fel” a cărţii:
blocul de desen. Traversi nu este deloc neglijent sau zgârcit cu detaliile, ci susţine atmosfera micului atelier cu elemente
reprezentative.
În secolul al XIX-lea cartea este slab redată, comparativ cu celelalte secole. O întâlnim, de exemplu, la
Silvestro Lega (n. Modigliana – Forli, 1826 – m. Florenţa, 1895), ca partitură muzicală, în pictura intitulată
Cântecul popular (1867, Florenţa). Curgerea notelor pe portativ întregeşte parcă fermitatea redării clapelor pianului.
Scena este intimă, tihnită, încărcată emoţional.

87

Provocările unei capodopere a Renaşterii italiene

An XIII – Nr. 1-2/2007

Ştefania-Cecilia Ştefan

Provocările unei capodopere a Renaşterii italiene,
în lumina hermeneuticii (post)moderne1
Cuvânt înainte
Enigmatica, poliglota Hypnerotomachia Poliphili,
sursă de inspiraţie a best-sellerului The Rule of four2, a
fascinat arhitecţi şi istorici încă de la publicarea sa, în
1499. Jumătate ficţiune, jumătate tratat academic, bogat
ilustrată cu xilogravuri, cartea este un caz extrem de
nebunie erotică – raportată, simbolic, la o mulţime de
lucruri, în special la arhitectură – pe care Poliphilo,
protagonistul, o întâlneşte în căutarea iubitei sale Polia.
Printre exemplele de discursuri-manifest ale cărţii, se
numără şi tirada Poliei în apărarea dreptului femeilor de
exprimare a propriei sexualităţi – probabil prima
pledoarie de acest tip –, tiradă care ridică tema erotică a
cărţii de la nivelul licenţios, la unul mai îndrăzneţ, cel al
politicii sexuale. În cartea sa Hypnerotomachia Poliphili
a lui Leon Battista Alberti sau Re-cunoaşterea corpului
arhitectural în Renaşterea italiană timpurie, Liane
Lefaivre oferă o foarte strânsă interpretare criticteoretică, de actualitate, a Hypnerotomachiei, plasând-o
atât în contextul istoric al Quattrocento-ului, cât şi în cel
metaforic, al arhitecturii corporale. Lefaivre este primul
autor care atribuie această naraţiune stranie,
asemănătoare unui vis, nimănui altcuiva decât
ultraraţionalistului Leon Battista Alberti.
Gândită ca ultimă lucrare, după cum susţine
Lefaivre, cartea este testamentul unui umanist pasionat
de munca vieţii sale, un tratat asupra influenţei pe care
imaginarul oniric o are asupra design-ului arhitectural,
scris de una dintre cele mai creative minţi ale Renaşterii
şi, totodată, un manifest în apărarea umanismului
(conceput ca urmare a concedierii lui Alberti – după o
carieră de treizeci de ani – de către un papă antiumanist).
În anul 1997, MIT Press, în colaborare cu Design
Knowledge Systems Group, de la Universitatea Tehnică
din Delft, a publicat pe internet o variantă electronică
completă a originalului. Editarea textului se bazează pe
cercetarea Lianei Lefaivre, publicată de MIT Press în
acelaşi an3.
Iată cuprinsul acesteia: Lista ilustraţiilor, p. IX;
Mulţumiri, p. XI; Introducere: metafore şi eforturi

cognitive: către o istorie cognitivă a arhitecturii, p. 1;
HYPN cea cunoscută cititorilor, p. 7; HYPN cea
necunoscută cititorilor sau design-ul din punctul de
vedere al creaţiei onirice şi al experimentului
conceptual, p. 45; HYPN cea grea sau codul
combinatoriu, p. 79; Autori puţin probabili, p. 97;
Adevăratul Poliphilo, p. 111; Reconfigurarea corpului
arhitectural, transformarea minţii arhitecturale, p. 185;
Corpul periculos, p. 199; Corpul miraculos, p. 211;
Corpul divin, p. 227; Corpul umanist, p. 233; Note, p.
253; Bibliografie, p. 281; Index, p. 295.
∗
Scrisă în jurul anului 1467 şi imprimată în oficina
renumitului tipograf de la începutul Renaşterii veneţiene,
Aldus Manutius, Hypnerotomachia Poliphili (1499) este
considerată de către bibliofili şi colecţionari drept cea
mai frumoasă carte din toate timpurile, fiind, din acest
motiv, unul dintre cele mai căutate incunabule. Este
celebrată drept o capodoperă, datorită variantei
perfecţionate a literei lui Bembo4 (devenind, astfel,
model pentru cărţile apărute în următorii cinci sute de
ani), datorită design-ului tipografic, care face ca textul să
ia forme rotunde, angulare şi zigzagate, datorită celor 172
de xilogravuri spectaculoase, precum şi combinaţiei textimagine. A cunoscut numeroase ediţii în mai multe limbi.
Fiind mai mult decât un obiect frumos, cartea a atras
admiraţia savanţilor de pretutindeni pentru înaltul nivel
de erudiţie privind, în principal, chestiunile filologice şi
arheologice, legate de arhitectură. Într-adevăr, ea conţine
un erudit tratat de arhitectură care este egal, dacă nu
superior, tuturor celorlalte tratate ale Renaşterii, inclusiv
celui mai erudit tratat dintre toate, De re aedificatoria al
lui Leon Battista Alberti. De asemenea, conţine un tratat
despre arta grădinăritului decorativ (ars topiaria).
Hypnerotomachia Poliphili este un hibrid textual
unic. Nu doar un tratat, ci şi un romanzo d’amore, în
tradiţia lui Giovanni Boccaccio. Dacă savanţii au copleşit
cu laude tratatul, în privinţa poveştii de dragoste s-au
arătat insensibili, categorisind-o drept “plictisitoare” şi
“de ordin secund”. O citire atentă, însă, dezvăluie faptul

1 Traducere a materialului publicat pe http://www.mitpress.mit.edu, care cuprinde un sinopsis al studiului Lianei Lefaivre,
precedată de o scurtă recenzie şi de prezentarea ediţiei online a Hypnerotomachiei, concepută pe baza acestui studiu.
2 Roman semnat de Ian Cadwell şi Dustin Thomason, apărut la editura Dell Paperback în anul 2005.
3 Ar fi deosebit de util dacă acestui facsimil digital, publicat pe Internet, i s-ar adăuga transcrierea textului, câteva comentarii şi
referinţe consistente, eventual, o traducere fidelă într-una dintre limbile de mare circulaţie; cu alte cuvinte, dacă această ediţie
online ar dobândi calităţile unei adevărate ediţii (critice), cu avantajele pe care tehnologia actuală le oferă cercetătorilor sau
publicului avizat (n.n.).
4 Pornind de la analiza grafologică a semnăturii pictorului şi bijutierului Francesco Raibolini (“Francia”), unii experţi au ajuns
la concluzia că acesta trebuie să fi fost autorul celebrului tip de literă. Care dintre forme a primat, ducând la crearea celeilalte –
formă rezultată din duct sau din varianta tipărită – rămâne încă un subiect de speculaţie (n.n).
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că povestea de dragoste constituie
mecanismul central, cel care
structurează intriga şi formează
subiectul ilustraţiilor şi totodată
adună laolaltă secţiunile aparent
diferite ale cărţii, inclusiv pe cele
savante. De fapt, eroticul nu poate fi
disociat
de
erudiţie,
şi
Hypnerotomachia Poliphili, aşa
cum sugerează titlul, reprezintă un
fel de pledoarie polemică pentru
eros, aplicabilă nu atât persoanelor,
cât existenţei înseşi. Conform studiului Lianei Lefaivre,
dintre toate temele erotice ale cărţii cea mai remarcabilă
este, fără îndoială, cea care transformă forma
arhitecturală într-o metaforă a trupului feminin (al Poliei,
în speţă). De ce a fost neglijată această metaforă
erotizantă a arhitecturii? În parte, din cauza scriiturii
dificile, poliglote, “joyce-iene”. Într-adevăr, aceasta este
sufocată de inscripţii latineşti şi greceşti, apelând la o
spoială de ebraică şi arabă şi la multe hieroglife arătoase5.
La obscuritatea textului se adaugă misterul care
înconjoară persoana autorului.
Tradiţia a atribuit cartea lui Francesco Colonna,
nume purtat deopotrivă de un călugăr dominican din
Veneţia şi de un baron din Roma. Liane Lefaivre
consideră însă că Hypnerotomachia Poliphili îl are ca
autor pe Leon Battista Alberti. Motivul pentru care
specialiştilor nu le-a venit ideea acestei paternităţi rezidă
în faptul că ei s-au concentrat exclusiv asupra lucrărilor
sale de arhitectură, ignorând latura plurivalentă, cu
adevărat “polifilică”, a personalităţii lui Alberti.
Cercetătoarea descoperă urme albertiene în sofisticata
tramă lingvistic-literară a cărţii, în avansatele cunoştinţe
de geometrie şi de inginerie, în invenţiile mecanice, în
obsesia perspectivei şi în reprezentarea cinematică a
scenelor, nu mai puţin în apărarea polemică a
umanismului civic pacifist.
Scopul scrierii acestei cărţi ar fi fost acela de-a o
ataşa, ca supliment, la lucrarea De re aedificatoria,
compusă cu aproape 20 de ani mai devreme, înainte ca
Alberti să fi abordat, propriu-zis, desenul arhitectural.
Din acest punct de vedere, Hypnerotomachia este un
tratat asupra creativităţii arhitectului şi asupra rolului pe

Provocările unei capodopere a Renaşterii italiene
care visul îl joacă în imaginarea
formelor.
Singurul aspect fără precedent în
lucrările lui Leon Battista Alberti este
întruchiparea arhitecturală a erosului.
Pentru a fi înţeleasă, aceasta trebuie privită
în largul context al istoriei trupului ca
metaforă (în arhitectură), de la perioada
pre-renascentistă, până la momentul
creării Hypnerotomachiei, moment
în care mentalitatea dominantă a
dispreţului faţă de lume (contemptus
mundi) este răsturnată în favoarea unor amor mundi şi
libido aedificandi generalizate, când reprezentările
clădirilor au fost reconfigurate, din corpuri periculoase
în corpuri miraculoase, corpuri divine şi, în final, în
corpuri
umaniste.
“Re-cunoaşterea”
corpului
arhitectural este de-o importanţă crucială în afirmarea
arhitecturii şi culturii umaniste.
Autoarea are cuvântul6
În multe privinţe, Hypnerotomachia Poliphili
(HP) se sustrage oricărei încercări de definire.
Publicată în 1499, ea este modelată pe tiparul naraţiunii
idilice, pastorale şi bucolice, cunoscută ca romanzo
d’amore, tradiţie care atinsese apogeul, în urmă cu
aproape un secol, prin lucrările lui Giovanni Boccacio,
maestrul consacrat al genului: Filostrato (1333),
Teseida (1339-1340), Ninfale Fiesolano (cca. 1340) şi
Amorosa visione (1342). Aşadar, un anacronism. HP
nu adaugă nimic imaginarului amoros, ci reuneşte în
sine toate personajele stereotipe asociate, în mod
tradiţional, unui gen foarte stilizat: eroul înamorat şi
eroina indiferentă, urmaţi de zeci de nimfe, naiade,
satiri, zei, zeiţe şi semizei care – de-o manieră întru
totul previzibilă – cântă, dansează, fac ghiduşii, dau
sfaturi şi oficiază diverse ritualuri prin care
îndrăgostiţii se unesc ori de câte ori au ocazia.
Decorurile se conformează, invariabil, peisajului
format din pajişti înverzite, pâraie susurânde şi grădini
împrejmuite. Cât priveşte intriga, ea urmează, la rândul
ei, convenţiile mult uzitate precum: dragostea
neîmpărtăşită, strădaniile de a cuceri inima eroinei,
triumful iubirii, năruirea iluziilor.

5 Hieroglifele nu sunt ce par a fi. În parte, ele au fost calchiate după o friză romană despre care învăţaţii Renaşterii credeau că
provine din Egipt. Celelalte sunt pură invenţie, deşi chiar un savant ca Erasmus le-a considerat autentice. “Cu alte cuvinte,
autorul HP a fost deopotrivă victimă şi călău al ignoranţei umaniştilor în ceea ce priveşte hieroglifele!”, afirmă Ian Caldwell şi
Dustin Thomas, autorii cărţii The Rule of Four (n.n.).
6 Conţinutul studiului semnat de Liane Lefaivre este redat în traducere prelucrată. (nota red.)
7 Unicitatea Hypnerotomachiei, simbolistica ei deosebit de complexă, bazată pe articularea unui întreg instrumentar misticoalegoric interpretabil în cheie ermetică şi revendicată de esoterismul occidental cu rădăcini în Antichitatea târzie, nu puteau
scăpa explorărilor lui C. G. Jung. El îi defineşte astfel paradoxul: “Ca orice vis real, Hypnerotomachia are chipul lui Ianus; ea
zugrăveşte un Ev Mediu la începutul trecerii spre modernitate, prin intermediul Renaşterii – tranziţie între două epoci şi, de
aceea, profund interesant pentru lumea zilelor noastre, o lume cu un şi mai accentuat caracter tranzitoriu” (Fierz-David, Linda.
The Dream of Poliphilo – The Soul in Love. Dallas: Spring Publications, 1987, p. XIII-XIV, apud Praz, Mario. Some Foreign
Imitators of the HP. În: Italica, XXIV, nr. 1, 1947, p. 20-25 (n.n.).
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Acţiunea din HP se desfăşoară în timpul unui vis7.
Cartea se deschide chiar cu Poliphilo, aflat la capătul
unei nopţi frământate din cauza iubitei sale Polia, care îl
evită. La ivirea zorilor, acesta cade în sfârşit într-un
somn adânc şi “hypnerotomachia” sa, altfel spus, “lupta
din somn, a îndrăgostitului”, începe.
Acţiunea este, în felul ei, absurdă, chiar şi după
standardele genului. Poliphilo este transportat într-o
pădure sălbatică. Se rătăceşte, revine şi adoarme încă o
dată profund. După care este transportat în cel de-al
doilea vis, visat în timpul celui dintâi. În visul secund,
Poliphilo este luat de nişte nimfe pentru a o întâlni pe
regina acestora. Acolo, i se cere să-şi declare dragostea
pentru Polia, lucru pe care îl şi face. Apoi este condus
de două dintre nimfe în faţa a trei porţi. El alege s-o
deschidă pe cea de-a treia şi astfel îşi descoperă iubita.
Amorezii sunt conduşi, cu alai, către un templu, pentru
a fi logodiţi. Pe parcurs, aceştia întâlnesc nu mai puţin
de cinci procesiuni triumfale care le celebrează
logodna. Sunt duşi apoi pe insula Cythera, într-o mică
ambarcaţiune avându-l pe Cupidon la cârmă. Pe
insulă, amorezii asistă la o altă procesiune. Naraţiunea
curge neîntrerupt şi o altă voce intervine, cea a Poliei,
care descrie erotomachia din propria-i perspectivă.
Această intervenţie ocupă o cincime din carte, după
care eroul principal îşi reia povestirea. Protagoniştii
sunt, acum, doi miri binecuvântaţi, dar Polia se
evaporă chiar în momentul în care Poliphilo se
pregăteşte să o strângă în braţe.
…Aşadar, un romanzo convenţional ce a fost citit
vreme de cinci sute de ani. Dar surprinde această idee
tot ceea ce este interesant în tema erotică a
Hypnerotomachiei? Doar parţial, după cum vom vedea.
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Particularităţi tipografice. Faptul că a
supravieţuit, timp de o jumătate de mileniu, ca model
standard al artei tipografice apusene, face din
Hypnerotomachia una dintre cele mai semnificative
contribuţii ale Renaşterii la istoria tiparului. Pe lângă
turul de forţă tipografic, cartea etalează prototipul
caracterelor grafice greceşti, una dintre cele mai vechi
mostre de scriere ebraică, precum şi ceea ce am putea
categorisi drept primele “incursiuni” arabe în istoria
tiparului european.
Literele. Una dintre trăsăturile care au atras atenţia
savanţilor a fost utilizarea celebrului caracter grafic
“roman”, inventat de Nicholas Jenson, dar distilat într-o
formă ideală, abstractă, de Francesco Griffi8 da Bologna,
un bijutier care va deveni renumitul tăietor de literă al lui
Aldus. Se pare că acest font îşi are originea în eforturile
umaniştilor iubitori de litere frumoase şi ale caligrafilor
renumiţi (precum Petrarca, Poggio Bracciolini, Niccolò
Niccoli, Felice Feliciano, Leon Battista Alberti şi Luca
Pacioli) de a recrea maniera scriptică a antichităţii
clasice – a apărut pentru prima dată în De Aetna a lui
Pietro Bembo. Refasonat, el a apărut ca a doua şi a treia
variantă în Hypnerotomachia Poliphili.
1. Minusculele. Tehnic vorbind, realizarea lui Griffi
constă într-o relativă reducere a literei mici, fapt care a
dus la crearea unui ”aspect de o superbă armonie” (după
expresia lui Stanley Morison, faimos istoric al tiparului
englez). Făcându-şi apariţia după perioada de vârf a
Goticului, când caracterele în uz erau inspirate de
caligrafia clasică, acest caracter este considerat ca având
aspectul cel mai modern dintre toate specimenele
tipografice ale secolului al XV-lea – marcă a unui
însemnat progres.
2. Majusculele: Particularitatea menţionată capătă
relief prin introducerea unei majuscule delicat
proporţionate. Bibliofilii şi istoricii tiparului, ca Morison
şi Painter, admiră conturul rotund şi puternic al tipului
de literă din Hypnerotomachia: “înalt, cu serife ferme,
îndrăzneţ şi delicat, deopotrivă întunecat şi radiant, în
tonurile sale de negru şi alb”. Biograful lui Aldus,
Martin Lowry, evidenţiază faptul că majusculele au
înălţime şi greutate, fiind guvernate de proporţia 1:10,
cea recomandată de Feliciano (proporţie doar parţial
redusă de Pacioli la 1:9).
3. Iniţialele ornate. La fel de admirată este grija
specială acordată, cu generozitate, decorării iniţialelor,
la începutul fiecărui capitol. Unele sunt haşurate, altele,
mai fine, sunt împodobite cu benzi ornamentale sau cu
mlădiţe înfrunzite şi înflorite. Împreună, iniţialele
[primelor 38 de capitole] formează acrostihul: “POLIAM
FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT”.
[Este cel dintâi acronim al unui autor].

8 În textul original, apare Francesco Biffi da Bologna. Confuzia a fost cauzată de notorietatea acestui nume, comun unor familii
de artişti şi de oameni ai bisericii din Bologna, cu urmaşi notorii şi în zilele noastre. Adevăratul nume al meşterului preferat de
Manuzio este Griffi, cu varianta Griffo, care obişnuia să semneze simplu, dar totodată emblematic: Francesco da Bologna (n.n.).
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Text şi imagine9. Savanţii consideră că meritul
artistic cel mai important al cărţii nu constă nici în tipar,
nici în xilogravuri, luate separat, ci în compoziţia
generală a textului şi a imaginii, sub forma unui întreg
armonios care îngăduie privirii cititorului să alunece
înainte şi înapoi, de la descrierea textuală la
reprezentarea grafică corespunzătoare, cu cea mai mare
uşurinţă – o raritate, chiar şi în zilele noastre.
Technopaegnia. În afara faptului că demonstrează
un nivel remarcabil de cultură vizuală şi de claritate,
Hypnerotomachia se remarcă şi prin extraordinarul
ansamblu vizual-grafic-textual al acestei litere rămase
singulare până la apariţia cărţilor avangardiste din anii
’20-’30. Printre mostrele de ingeniozitate tipografică se
numără şi dispunerea anumitor pasaje de text sub forma
unor pocale şi vase de băut.
Inovaţii tehnice. Una dintre caracteristicile
extraordinare ale Hypnerotomachiei este modul
pertinent de descriere a ingenioaselor principii mecanice
implicate în funcţionarea feluritelor invenţii bazate pe
forţa vântului, a apei etc. (de exemplu, acea “fontana a
termini” mobilă sau fântâna perpetuă, care l-a fascinat şi
pe Leonardo da Vinci, trompetistul care se învârte
acţionat de un mecanism eolian sau săritorul acţionat de
o pârghie ascunsă în podea).
Xilogravurile. Cele 172 de xilogravuri sunt cel
puţin la fel de studiate ca şi tipurile de literă. Cartea este
singura ediţie ilustrată a lui Aldus10. Identitatea celui
care a sculptat placa xilografică rămâne încă
necunoscută. Majoritatea xilogravurilor din această
perioadă sunt mediocre, fapt cauzat de relativa noutate a
acestei tehnici. De altfel, conform lui Arthur Hind, spre
sfârşitul secolului al XV-lea, gravurile în lemn care
împodobeau cărţile erau considerate o formă inferioară
de artă, mai ales în comparaţie cu anluminura şi, de fapt,
în comparaţie cu toate artele vizuale. Hypnerotomachia
este una dintre cărţile veneţiene de prim rang, cealaltă
fiind Biblia Malermi, numită astfel după traducătorul ei
italian, imprimată în 1490 şi reimprimată în 1493, de
Giovanni Ragazzo, pentru Lucantonio Giunta, cu 373 de
xilogravuri. Ilustraţiile Hypnerotomachiei sunt însă
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mult superioare. Ele se disting prin desenul în acelaşi
“stil nuovo” manifest în artele de vârf ale epocii.
Sculptate de un xilogravor, desenele originale au fost
asociate, în primul rând, cu Andrea Mantegna care, mai
mult ca oricare altă figură a timpului său, a îndreptat
gravura în direcţia noului stil clasicizant. Desenele au
fost asociate şi cu operele unor Fra Gioconda, Vittore
Carpaccio şi Gentile Bellini [fratele lui Giovanni Bellini
şi cumnat al lui Mantegna]. Savanţii au fost tentaţi chiar
să vadă în ele influenţa tânărului Raffaello, influenţă
greu de susţinut din simplul motiv că Raffaello era, la
acea vreme, în vârstă de doar şaisprezece ani.
Mesaje încifrate. Hypnerotomachia Poliphili este
una dintre cărţile cel mai greu de parcurs. Prima
dificultate se iveşte atunci când iei cartea în mână şi
încerci să-i silabiseşti titlul, care este, practic, imposibil
de pronunţat11. Dificultatea creşte răsfoind paginile şi
încercând să descifrezi proza asta stranie, insondabilă,
plină de referinţe obscure, împănată cu o terminologie
sofisticată, sufocată de pasaje prolixe şi bombastice,
care pulsează când în toscană, când în greacă, când în

9 Hypnerotomachia Poliphili a fost ilustrată de pictorul Eustache Le Sueur (1617-1655), discipol al lui Simon Vouet,
influenţat de Poussin, fondator al Academiei Regale de Artă şi unul dintre primii ei profesori. Lucrările sale, care au avut ca
temă tribulaţiile erotice ale lui Poliphilo, l-au adus rapid în atenţia publicului, ele fiind ulterior reproduse într-o serie de tapiserii.
Nu ştim în ce măsură, din punctul de vedere al concepţiei grafice, ilustraţiile ediţiei aldine se regăsesc în aceste picturi, dar
există o certă afinitate între maniera lui Sueur – apropiată de subtilităţile artei gravurii – şi ornamentica din HP. Le Sueur este
doar unul dintre artiştii fascinaţi de intriga şi de imagistica romanţului, începând cu maeştrii veneţieni ai Cinquecento-ului
(Benedetto Diana, marele Tizian ş.a.) (n.n.).
10 Realizarea este unică printre tipăriturile aldine, inclusiv pentru faptul că a fost produsă la comandă. Personajul care a dispus
imprimarea acestei opere extravagante este – conform unei epistole adresate de comanditar ducelui de Urbino – Leonardo
Grassi din Verona. În mod ironic, comparativ cu valoarea care i se acordă astăzi, cartea s-a vândut destul de prost în epocă şi a
avut o circulaţie destul de restrânsă, din cauza permanentelor războaie (n.a.).
11 Pentru un necunoscător al limbilor clasice, titlul este, într-adevăr, derutant. Avem de-a face cu un cuvânt inventat, compus din
rădăcina substantivului hypnos, *hypn (somn, dar şi vis, sinonim, prin extrapolare, al lui oneiros) şi un al doilea cuvânt compus, ambele
de origine grecească: eroto – prefix derivat din forma flexionară a substantivului eros, dragoste (cf. latinescul amor) + machia – luptă,
deci lupta amoroasă, lupta din dragoste. „Hypnerotomachia” s-ar putea astfel traduce prin: frământările din vis ale iubirii (n.n.).
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ebraică, arabă, caldeeană. Şi, în plus, hieroglifele.
Autorul a creat un pandemoniu de propoziţii atipice, care,
pentru a putea fi înţelese, solicită calităţile imbatabile ale
unui poliglot prodigios înzestrat. Una dintre xilogravurile
pe care cititorul le întâlneşte în calea sa, încă de la
începutul cărţii, este cea a unui armăsar înaripat, fără
frâu, galopând în viteză, cu urechile lăsate pe spate, cu
capul zvâcnind într-o parte, fugind de nefericiţii călăreţi
care încearcă, în zadar, să-i prindă coama şi să i se aburce
în spinare. Imaginea ar putea servi ca emblemă a întregii
lucrări. Pe alocuri, chiar şi cel mai entuziast cititor nu
poate fi decât consternat asistând la vârtejul acestui
frenetic, fantastic specimen de nebunie lingvistică, ce
aruncă în aer nori semantici de praf, pe măsură ce
loveşte, se învârteşte şi se năpusteşte înainte, în cursa-i
impetuoasă. Şi, ca şi cum textul nu ar fi fost suficient de
greoi, înseşi ilustraţiile se dovedesc de-a dreptul
enigmatice.

Eros şi metafora trupului arhitectural. Poliphilo
înseamnă “iubitor al multor lucruri”. Şi, ca să nu existe
nicio îndoială, Poliphilo iubeşte, într-adevăr, multe
lucruri… Cel mai mult iubeşte el arhitectura: o iubeşte la
fel de mult ca pe Polia, în aceeaşi manieră carnală. Una
după alta, clădirile devin, în carte, obiecte ale dorinţei,
metafore pentru corpul real – solido corpo – al Poliei.
Printre însuşirile de şi din vis ale clădirilor, se numără şi
aceea de a provoca privitorului un sentiment neobişnuit de
fericire. Poliphilo caracterizează marmura arcului de
triumf ca fiind “virginală”, marmura fără vinişoare a altei
suprafeţe – ca “desăvârşită”, termen pe care-l foloseşte pentru a descrie pielea uneia dintre nimfele sculptate. La
vederea clădirilor, Poliphilo încearcă o “încântare extremă”, o “bucurie incredibilă”, o “plăcere frenetică şi o dorinţă
nebună”. Clădirile, statuile îl umplu cu cea mai intensă plăcere carnală, cu o poftă arzătoare. Le iubeşte nu doar
fiindcă sunt frumoase la privit, ci şi fiindcă sunt plăcute la atingere şi frumos mirositoare. Se împărtăşeşte din
plăcerile oferite, cu toate simţurile. Sexualitatea clădirilor pe care le iubeşte Poliphilo este polimorfică. El descrie, de
pildă, coloanele unui anumit templu ca fiind “hermafrodite”, deoarece sunt o combinaţie de caracteristici masculine
şi feminine. Altarul lui Bacchus este făcut dintr-o marmură cu vene întunecate, special aleasă pentru a exprima
virilitatea, sexualitatea acestui zeu. Această erotizare a arhitecturii ajunge, inevitabil, la un deznodământ. În trei
rânduri, Poliphilo găseşte modalitatea de a se angaja într-un raport sexual cu anumite clădiri. Reacţia sa, întotdeauna
descrisă cu lux de amănunte, este, pur şi simplu, un orgasm. Într-unul dintre cazuri, sentimentele şi senzaţiile sale
sunt împărtăşite de clădire12.
Logica vizuală cinematică. Una dintre trăsăturile Hypnerotomachiei – pe care Liane Lefaivre o foloseşte
pentru a susţine paternitatea albertiană a lucrării – constă în logica vizuală cinematică a unora dintre ilustraţii,
născută din intenţia autorului de a captura mişcările personajelor. Autoarea îşi sprijină argumentaţia pe acel pasaj
dedicat mişcării, din tratatul De pictura al lui Alberti şi pe ale sale dimostrazioni – predecesoare timpurii ale
animaţiei moderne. Leon Battista Alberti a afirmat în De pictura că pictorii ar trebui să-şi zugrăvească personajele
în mişcare. Ilustraţiile din Hypnerotomachia par să aplice acest principiu artistic.
Obsesia pentru mişcare este, probabil, responsabilă de inventarea desfăşurării acţiunii pe două pagini alăturate
– fără îndoială, o caracteristică a manuscrisului original al lui Alberti, care face posibilă reprezentarea secvenţială a
acţiunii. Personajele dau impresia că păşesc, efectiv, de pe o pagină pe alta.
Alberti este unul dintre premergătorii cinematografiei. Dovedind o precoce forma mentis cinematică, el a reprezentat
câteva episoade din Hypnerotomachia printr-o serie de imagini asemănătoare cadrelor succesive ale unui film.
12 Vezi, de exemplu, ilustraţiile de la paginile biii v-dvi, dviii-eii, nviii-piii şi yvii v-zvi v (sau 29-65, 69-75, 214-237, 357-372
din ediţia facsimilată).
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Arhitectura. Cititorii sunt unanimi în a aprecia că
valoarea cu adevărat extraordinară a acestei poveşti este
dată de seria de clădiri şi grădini pe care eroul le
întâlneşte de-a lungul peripeţiilor sale. Printre ele
figurează un templu, o piramidă, un arc de triumf, un
hipodrom, un propileu, o palestră, doi coloşi, o clădire
gigantică, sub forma unui elefant purtând în spate un
obelisc, o baie publică, un palat, două temple circulare,
câteva ruine şi un amfiteatru.
Grădinile şi peisajele. Printre peisajele şi grădinile
descrise în Hypnerotomachia, se află: un boschet, un
crâng de palmieri, o chambre verte, un peisaj pitoresc, o
grotă, un labirint acvatic, o imensă grădină de
dimensiunile unei insule etc.
Alte ediţii. Cartea a devenit un succes spectaculos.
Într-adevăr, ea a provocat un soi de cult în Italia veacului
XVI şi a fost reeditată de fiii lui Aldus Manutius în 1545.
Dar marele succes a venit în Franţa, unde publicarea ei a
modelat, probabil, într-o mare măsură, sensibilitatea
artistică a Renaşterii franceze, sub domnia lui Francisc I.
Le songe de Poliphile a fost publicată la Paris în 1546, în
tipografia lui Jacques Kerver. Traducerea este atribuită
lui Jean Martin, iar gravurile – lui Jean Cousin.
Versiunea englezească (1592), publicată în tipografia
lui Simon Waterson, din Londra, sub titlul The Strife of
Love in a Dreame, era dedicată lui Sir Philip Sydney şi
tradusă, probabil, de Sir Robert Dallington. Deşi este un
bun exemplu de proză rafinată şi plină de farmec din
perioada elisabetană, textul nu reprezintă decât aproximativ
o treime din cel original şi conţine multe erori de traducere,
începând cu prima propoziţie. Ilustraţiile – supuse, de asemenea, cenzurii – sunt executate de o mână mediocră.

Panorama ediţiilor, cu localizări ale exemplarelor şi cu o bibliografie selectivă13:
a. Ediţii în limba italiană
1. Hypnerotomachia Poliphili ubi humana omnia nisi somnium esse docet. Venetiis: in aedibus Aldi, 149914.
Referinţe: Hain-Copinger 5501*; Pellechet, Marie. Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de
France, Paris, 1897-1909, 3867; Polain (B) 1126; Masséna, Victor; Prince d’Essling. Les livres à figures vénitiens de la fin
du XVe siècle et du commencement du XVIe, 4 vol. Firenze, 1907-14, 1198; Sander 2056; Oates, J.C.T. A Catalogue of the
Fifteenth-Century Printed Books in the University Library of Cambridge, Cambridge, 1954, 2192; IGI 3062; Pr 5574;
BMC 5:561 (IB 24500); Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 7223; Goff, Frederick R. Incunabula in American Libraries:
A Third Census of Fifteenth-Century Books Recorded in North American Collections. New York: Bibliographical
Society of America, 1964, C-767. Exemplare (apud Goff): Bryn Mawr PA Bryn Mawr College; Boston PL; Williams
College; Pforzheimer; New York: Columbia U, Avery L; Washington DC: Cosmos Club; Hanover: NH Dartmouth College;
Camarillo CA St John’s Seminary; Cambridge: Mass Harvard College Library (2); San Marino: Huntington; Indiana: UL;
Boston: Isabella Stewart Gardner Museum; Washington: Library of Congress (2); Montreal: McGill UL; Boston: Museum
of Fine Arts (2); Milwaukee PL; New York: Metropolitan Museum of Arts Department of Prints; Chicago: Newberry
Library; New York PL: New York: PL Spencer Collection (vellum); Baltimore: Peabody Institute; New York: Pierpont
Morgan Library (2); Princeton UL (2, 1-); Pittsburgh: Carnegie Institute of Technology; Dallas: Southern: Methodist UL;
Stanford: UL; Berkeley: U of California (2); Los Angeles: U of California; Urbana: U of Illinois L; Lawrence University of
Kansas Library; Chapel Hill U of North Carolina; Charlottesville, University of Virginia, Alderman Library;
Charlottesville, University of Virginia, McGregor Library; Baltimore:Walters Art Gallery; Middletown Conn: Wesleyan
UL; New Haven Conn: Yale UL (3).
13 Informaţii preluate din vol. 2 al ediţiei Pozzi-Ciaponi (Padova, 1980, p. 47-51), cu unele adaosuri recente, de William
Barker (n.n.).
14 În România, unicul exemplar se află la Biblioteca Academiei Române – Bucureşti, cota III 428161. Apud Maria-Elena
Schatz, op. cit. infra.
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2. La hypnerotomachia di Poliphilo. Cioè pugna
d’amore in sogno. Dov’ egli mostra che tutte le
cose humane non sono altro che sogno.
Ristampato di novo et ricorreto con somma
diligentia. Venetia: Aldus (in casa de’ figliuoli di
Aldo), 1545. In 2o, 468 pp.
Referinţe: Index2 Aureliensis *143.132. Exemplare:
Berlin: SB; Cambridge: Trinity College (Adams C2414);
Chicago: Newberry; Edinburgh: National Library;
Harvard College Library (Mortimer 131); London:
British Library (2); Milano: BT; New York: Public
Library; Paris: Bibliothèque Nationale; Wellesley
College; Wien: NB; Wolfenbüttel HB 1888; Berlin:
Deutsche Staatsbibliothek; Chapel Hill; Marburg:
Westdeutsche Bibliothek; Milano: Biblioteca Bridense
(2); Paris: Arsenal; Paris: Bibliothèque Nationale Réserve (2); Paris: Bibliothèque Mazarine (2); Venezia:
Fond. Cini; Venezia: Bibl. Marciana; Verona: Bibl. Com.

3. Hypnerotomachia Poliphili: edizione critica e
commento a cura di Giovanni Pozzi e Lucia A.
Ciapponi, 2 vol. (No. 38 & 39 din ‘Medioevo e
Umanesimo’). [ed. a 2-a, 1980]. Padova: Editrice
Antenore, 1968.15
b. Ediţie în limba spaniolă:
1. Colona, Francesco. Hypnerotomachia Poliphili.
Venecia: Aldo Manucio, 1499. [Hay ed. facsímil,
con introducción de Peter Dronke, Zaragoza, Ed.
Pórtico, 1981 y una traducción al español de Pilar
Pedraza: Sueño de Polifilo, Comisión de Cultura del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, 1981]
c. Ediţii în limba franceză:
1. Le Songe de Poliphile. [ed. J. Kerver]. Paris 1545.
2. Hypnerotomachie, ou discours du songe de
Poliphile, deduisant comme Amour le combat a
l’occasion de Polia. Sous la fiction de quoy l’aucteur
monstrant que toutes choses terrestres ne sont que
uanité, traicte de plusiers matieres profitables, &
dignes de memoire. Nouvellement traduict de language
Italien en François. [ed. Jean Martin and trans. le Cal.
de Lenoncour]. A Paris: [Louis Blaubloom (Cynaeus)]
pour Jacques Keruer aux deux Cochetz, Rue S. Iaques.
M. D. XLVI [1546]. In 2o, 157 f.
Referinţe: index2 Aureliensis *143.133. Exemplare:
Boston: PL; Bruxelles: BR; Cleveland: PL; Edinburgh:
NL; Grenoble: BM; Harvard College Library; Lille: BM;
London: BL; Nantes: BM; New York: PL; Oxford
Bodleian; Paris: BN; Paris: Ste Geneviève; Rennes: BM;
San Marino: Huntington; Wien: NB; Yale - 1554.

3. [Ediţia a 2-a] Hypnerotomachie ou discours du
songe de Poliphile, deduisant comme amour le
combat a l’occasion de Polia ... Paris: Jaques
Kerver, 1554 (1553). In 2o, 157 f.
Referinţe: Index2 Aureliensis *143.134. Exemplare:
15 Ediţia oferă o bibliografie amplă şi numeroase ilustraţii.
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London: BL; Paris: BN - 1561.

4. [Ediţia a 3-a] Hypnerotomachie ou Discours du
Songe de Polyphile déduisant comme amour le
combat à l’occasion de Polia. Trad. du langage
italien en français par J. MARTIN et J.
GOHORRY, Paris, 1554.
5. [Ediţia a 4-a] Hypnerotomachie ou discours du
songe du Poliphile, deduisant comme amour le
combat a l’occasion de Polia ... Paris: Jehan Le
Blanc, pour Jaques Kerver, 1561. [Ed. ulterioară:
Payot, 1926]. Referinţe: Index2 Aureliensis *143.135.
Exemplare: Cambridge: UL (Adams C2413); Edinburgh:
NL; London: BL; New York: PL; Paris: BN (2); Santiago:
BU; Wien: NB; Wolfenbüttel: HB, 1600.

6. [Ediţia a 5-a: aceeaşi traducere, revizuită de Béroalde
de Verville, cu un comentariu alchimic] Le tableu des
riches inventions couvertes du voile des feintes
amoureuses, qui sont representées dans le songe de
Poliphile desvoilées des ombres du songe &
subtilement exposées par Béroalde de Verville. Paris:
Matthieu Guillemot, 1600. In 4o, [20], 154, [6] f.
Referinţe: Index2 Aureliensis *143.139. Exemplare:
Aberystwyth: NL; London: BL (2); Paris: BN (câteva);
Paris: Arsenale; Wien: NB, 1657.

7. [Ed. a 6-a] Les amours de Polia ou le Songe de
Polyphile traduit de l’italien. Paris, 1772.
8. Le Songe de Poliphile, traduction libre de l’italien,
par G.J. Legrand, architécte des monuments
publics et membre de plusiers sociétés savantes et
litéraire. 2 vol. Paris: P. Didot l’Ainé, An XIII =
M.DCCCIV [1804]; Parma: Bodoni, 1811.
9. Le songe de Poliphile ou hypnerotomachie de frère
Francesco Colonna litéralement traduit pour la
première fois, avec une introduction et des notes,
par Claudius Popelin. Figures sur bois gravées à
nouveau par A. Prunaire. 2 vol. Paris: Isidore Liseux
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éditeur, 1883. (Retip. Genève: Slatkine, 1971).
10. [Reimprimare a ed. 1561]. Hypnérotomachie, ou
discours du songe de Poliphile, déduisant comme
Amour le combat à l’occasion de Polia. Traduit de
language italien en français par Jean Martin et
Jacques Gohorry, et décoré de dessins de
Mantegna gravés sur bois par Jean Cousin et Jean
Goujon. Publié par Bertrand Guégan, d’après
l’édition Kerver. Paris: Payot, 1926.
11. [Mic facsimil al ed. Paris, 1546], cu o prefaţă de
Albert-Marie Schmidt. [Paris]: Club des Libraires de
France, 1963.
d. Ediţii în limba engleză:
1. Hypnerotomachia : the Strife of Loue in a Dreame.
Trans. R[ichard]. D[allington]. At London, [A.
Jeffes, J.Charlewood, and Eliot’s Court Press] for
Simon Waterson, and are to be sold at his shop,
in S. Paules Churchyard, at Cheape-gate. 1592.
In 4o, A-Z4 Aa-Cc4. Cuprinde o dedicaţie către Sir
Philip Sidney, de Sir Robert Dallington (1561 1637), autor de traduceri şi comentarii despre
Guicciardini – călător, autor de ghiduri şi de
epigrame în limbile latină şi engleză, Secretar al
Contelui de Rutland, etc.
Referinţe: STC 5577. STC 5578 este o versiune secundă,
imprimată pentru W. Holme, iar STC 5578.2 – cea de-a
treia versiune, imprimată pentru J. Busbie. STC
colaţionează astfel tipăritura: Jeffes împarte volumul în
caietele B, D, F, H, I, L, O, R; Charlewood, în: A, C, X-Z;
Eliot’s Court Press: Aa-Cc. Exemplare: 5577: London:
BL; Oxford: Bodleian; Longleat; San Marino:
Huntington; Washington: Folger SL (fragm.). 5578:
London: BL (fragm.); Oxford: Bodleian; Washington:
Library of Congress. 5578.2: Cambridge Mass.: Harvard;
Oxford: Worcester College. 1890 [ed. a 2-a: London: D.
Nutt, 1890, editor: Andrew Lang].
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2. [Facsimil al ediţiei 1499], editat de J.W. Appell,
însoţit de o traducere. Colonna, Francesco. The
Dream of Poliphilus. London: Privy Council,
Department of Science and Art in PhotoLithography, 1888.
3. Colonna, F. The Strife of Love in a dream, being The
Elizabethan Version of the First Book of The
HYNEROTOMACHIA of Francesco Colonna. A
New Edition by Andrew Lang, London, David Nutt,
MDCCXC. 1890 [Reimprimare cu reproducerea
paginii de titlu originale: Hypnerotomachia: The Strife
of Loue in a Dreame. Cf. Lang, Andrew, 1844-1912].
BRITISH LIBRARY: 12200.1.14/3
4. [Reimprimare a ilustraţiilor HP]: APPELL J.W., The
Dream of Poliphilus. FAC-SIMILES OF ONE
HUNDRED AND SIXTY-EIGHT WOODCUTS IN
THE “Hypnerotomachia Poliphili: With an
introductory notice and descriptions,” London: W.
Griggs, 1893. SAL: CL.769.945. COL (FOL.) - or G.c.792.
5. [Facsimil al ediţiei 1499], London: Methuen, 1901 şi 1904.
6. [Facsimil al ed. 1499 şi o introducere], de Painter,
George. The Hypnerotomachia Poliphili of 1499:
An Introduction to the Dream, the Dreamer, the
Artist and the Printer, 2 vols. London: Eugrammia
Press, 1963.
7. [Facsimil al ed. 1592, ex. bodleian], Colonna, F. The
Strife of Love in a dreame, London, 1592. At
London. Printed for Simon Waterson, and to be
sold at his shop, in St. Paules Churchyard, at
Cheapegate. Dedication to Sir Philip Sidney & c.
The English Experience, Number 87. Da Capo Press &
Theatrum Orbis Terrarum Ltd. O.Z.Voorburgwal 85,
Amsterdam, 1969, New York, SAL: 082.ENG (f. 87).
8. [Facsimil al ediţiei Veneţia, 1499], Hypnerotomachia
Poliphili. Farnborough: Gregg International
Publishers Limited, 1969. BL: X520/2567.
9. [Facsimil al ed. 1592], Ed. Lucy Gent. Delmar, NY:
Scholars’ Reprints and Facsimiles, 1973.
10. [Idem], Garland Publishing, Inc. New York and
London, 1976. Exemplar: Oxford: Bod., etichetă:
DOUCE D. 220.
11. Ediţie facsimilată a versiunii 1592, în seria: The
Renaissance and the gods; 15, 1976.
Ex. BL
X.989/52491.
12. Painter, George D. ‘The Hypnerotomachia Poliphili
of 1499: an introduction on the dream, the dreamer,
the artist, and the printer’, în: “Studies in fifteenthcentury printing London: 1984” [Reeditare a lucrării
publicate în 1963]
13. Colonna, Francesco. Hypnerotomachia Poliphili:
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Letiţia Constantin

Faţa şi reversul unei ideologii „exotice”: Hergé „au pays des Soviets”
În 2007, se împlinesc 100 de ani de
la naşterea ilustratorului belgian Hergé
(pseudonimul lui Georges Rémi), cel
care avea să revoluţioneze genul bandă
desenată, făcând o ingenioasă sinteză
între maniera europeană, americană şi
cea japoneză.
Celebra sa serie de benzi desenate care
îl aveau ca erou pe Tintin începe în 1929.
Aflat la începutul carierei, Hergé se va
folosi masiv de temele active, la acea
epocă, în discursul public (les opinions
reçues), pentru a zugrăvi aventurile din
Tintin reporter du Petit Vingtième au pays
des Soviets. Înfiinţat în noiembrie 1928, ca
supliment hebdomadar al ziarului Le XXe siècle – Journal
catholique de doctrine et d’information, condus de
abatele Norbert Wallez, Petit Vingtième se adresa tinerilor
cititori, astfel că multe dintre temele dezbătute în ziarul
pentru „cei mari” erau reluate – „miniaturizat”, nu însă şi
„minimalizat” – în amintitul supliment.
Hergé a fost pasionat încă din copilărie de istoriile
în imagini, iar pentru istoria ilustraţiei, arta sa a marcat o
îndepărtare de tradiţia europeană a revistelor pentru
copii, de tipul La famille Fenouillard,
Bécassine, din secolul XIX, şi o
apropiere de maniera americană
(Bringing Up Father, Krazy Cat etc.).
Operând această modificare de
„filozofie”a benzii desenate, Hergé va
schimba
amplasamentul
textului
(legendei): acesta nu mai apărea sub
vinietă, ci era înscris chiar în interiorul
ei. Din acest moment, textul şi imaginea
încetau să mai joace în registre (de
semnificaţie) autonome, eterogene. În
plus, lectura era mult simplificată şi, în
consecinţă, mai eficientă.
În 1929, când apăreau în Petit
Vingtième primele episoade din Tintin au pays des
Soviets, Hergé era încă departe de momentul în care va

descoperi gustul documentării1. Artistul
improvizează din mers, mizând pe
exotism şi pe extraordinar, dacă nu chiar
pe miraculos în ceea ce privea
„contextul” (Uniunea Sovietică) în care
plasa primele aventuri ale lui Tintin şi ale
credinciosului său căţel, Milou. Intenţia
(sau tendinţa) sa, după cum observa
Pierre-Yves Bourdil, era să vorbească
despre „l’inattendu”2. Or, pentru un
belgian al anului 1929, „l’étranger par
excellence [...] se nomme l’Union
soviétique”3! „Les Russes sont des êtres
éminemment exotiques; ils ne font rien
d’autre qu’élever des obstacles que les
héros surmontent. Nous somme en pleine fantaisie: Tintin
n’a rien à faire en Russie qu’y aller; il ne voit rien, ne sait
rien, mais réagit au coup par coup à ce qui se présente.
On sent très bien que cela pourrait se dérouler à l’infini.
Littéralement, Hergé ne réfléchit pas à ce qu’il met en
scène. Il lui faut simplement des autres”4.
Trimis dintr-o ţară în alta, Tintin se mulţumeşte
iniţial cu opiniile primite „de-a gata”: „la Russie et le
froid, l’Amérique et les Indiens, etc.”, observă Bourdil.5
Temele abordate sunt încă guvernate,
regizate de inconştient – „La conviction
vaut preuve”6. Aşadar, universul în care
evoluează Tintin în primii ani (Tintin au
pays des Soviets, Tintin au Congo,
Tintin en Amérique) suferă de o
excesivă evidenţă, ceea ce vrea să
însemne că lumea (a se citi alteritatea)
nu se poate negocia – „la Russie, le
Congo, l’Amérique préexistent à la
venue du reporter [Tintin – n.n.] qui va
les rapporter à ses lecteurs”7 –, dar şi că,
în realitate, pe durata acestor călătorii,
„Tintin ne cesse pas d’être à Bruxelles”8!
Textul inserat în caseta care
deschide seria Tintin au pays des Soviets are funcţie de
incipit şi este un bun exemplu de reducţie

1 Acest lucru se va întâmpla în jurul anului 1935, când Hergé începe documentarea pentru seria de aventuri ale lui Tintin în
China – Le Lotus bleu.
2 Bourdil, Pierre-Yves. Hergé. ed. a 2-a. Bruxelles: Labor, 1990, p. 17.
3 Bonfard, Alain; Marion, Jean-Luc. Hergé. Tintin le Terrible ou l’alphabet des richesses. Suivi d’extraits inédits de la
Correspondance de Hergé. Paris: Hachette, 1996, p. 21.
4 Bourdil, Pierre-Yves. op. cit., p. 17.
5 op. cit., p. 20.
6 op. cit., p. 40.
7 op. cit., p. 19.
8 ibidem.
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fenomenologică9: cel care garanta corectitudinea
„informaţiilor de presă”, a „fotografiilor” era însuşi
Tintin, cel mai bun „reporter” de la Petit Vingtième: „Le
Petit XXe, toujours désireux de satisfaire ses lecteurs et de
les tenir au courant de ce qui se passe à l’étranger, vient
d’envoyer en Russie soviétique un de ses meilleurs
reporters: TINTIN! Ce sont ses multiples avatars que vous
verrez défiler sous vos yeux chaque semaine. N.B.: La
Direction du Petit XXe certifie toutes ces photos
rigoureusement authentiques, celle-ci, ayant été prises par
Tintin lui-même, aidé de son sympathique cabot: Milou!”10
S-au scris numeroase studii despre Hergé şi eroii săi –
abordările filologice, etnologice, arhivistice, filosofice,
sociologice, ideologice şi chiar şi psihanalitice de care
aceştia au avut parte au fost făcute sub semnul unei
evidente „tintinofilii”, dar nu de puţine ori sub cel al unei
la fel de evidente „tintinofobii”. Hergé a fost acuzat, de-a
lungul timpului, de anti-sovietism agresiv (atât pentru
discursul din Tintin au pays des Soviets, cât şi pentru cel
din L’Affaire Tournesol, publicat în acelaşi Petit
Vingtième, în anii 1954-1956, bandă desenată care
vorbea despre stalinism şi spionaj), dar şi de susţinere a
politicii colonialiste (Tintin au Congo), de pildă.
Majoritatea autorilor consideră însă nejustificată acuzaţia
de anticomunism, mai precis de antisovietism în ceea ce-l
priveşte pe Hergé.
Având doar 22 de ani în momentul în care îşi începe
serialul Tintin au pays des Soviets, Hergé nu făcea
altceva decât să reflecte linia clericală, conservatoare şi
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naţionalistă a redacţiei belgiene, spune Pierre-Yves
Bourdil. Economia desenului se resimte încă de
stângăcii, atitudinile personajelor sunt redundante, „fort
semblables par leur style aux romans populaires”11,
atitudinea însăşi a ilustratorului faţă de chestiunea
ideologică pe care o alegea aici ca fundal trădează o
anume naivitate, astfel încât e mai mult decât exagerat să
vorbim de antisovietism: „cela supposerait une maîtrise
et une psychologie du personnage encore
inexistantes”12. Hergé ne oferă o lume presupus
imaginară, spune Jean-Luc Marion, „mais en fait saturé
d’informations et de faits jusqu’alors inconnus de nous
et qui, en effet, constitue notre réalité ultime”13.
Începând din 1929, pentru mulţi copii, aventurile lui
Tintin au avut o funcţie de roman de formaţie. Criticul
Jean-Luc Marion mărturiseşte, de pildă, că lectura
aventurilor lui Tintin l-a adus pentru prima dată, la vârsta
de 10 ani, în contact cu ceea ce însemna „le vrai monde”
– opium, traficanţi, tortură fizică, intervenţie armată.
„J’ai le lu avant de savoir qu’il est vrai; je m’en suis
amusé sans comprendre et, aujourd’hui que je le
comprends, j’en ai peur”14, mărturiseşte autorul. În plus,
să observăm că, deşi Hergé a fost influenţat de ideologiile
timpului său, antisovietismul de care dă dovadă este atât
de „conforme à la réalité”, încât nu are nicio fisură etică,
că anticapitalismul său (din L’Oreille casée; Tintin au
pays de l’or noir etc.) este conform realităţii economice
de azi, iar colonialismul promovat în Tintin au Congo
este unul paternalist, adaugă Marion15.

9 Bonfard, Alain; Marion, Jean-Luc. op.cit., p. 21.10 Hergé. Les aventures de Tintin reporter du Petit Vingtième au pays des
Soviets. Tournai: Casterman, 1999, p. 4.
10 Hergé. Les aventures de Tintin reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets. Tournai: Casterman, 1999, p. 4.
11 Bourdil, Pierre-Yves. op.cit., p. 17.
12 ibidem.
13 Bonfard, Alain; Marion, Jean-Luc. op.cit., p. 14.
14 op.cit., p. 11.
15 ibidem, p. 22-23.
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Cu Tintin au pays des Soviets, suntem, aşadar, în
faţa unui reportaj ficţional realizat de un fictiv reporter
plecat într-o fictivă călătorie în URSS. Însă pentru
cititorul de azi, ca şi pentru cel contemporan lui TintinHergé, fie el copil, fie matur, nu este vorba de o ficţiune
oarecare, ci de una saturată de detalii (o reţea de date
obiective, dar şi de temeri) despre Uniunea Sovietică.
Încă de la debutul călătoriei sale, reporterul Tintin
este luat în vizor, iniţial discret, apoi din ce în ce mai
agresiv, de GPU16, care îl consideră o ameninţare pentru
buna imagine a URSS în lume.
Hergé dovedeşte de la primele episoade o inteligenţă
înnăscută în ceea ce priveşte felul în care trebuie condusă o
poveste. Dacă în primele scene Tintin pare să fie victima
perfectă, destinatarul pasiv al acţiunilor întreprinse de GPU,
în scurt timp, el capătă un rol activ în povestire – „il devient
farceur et joue des tours aux Soviets. Non seulement Tintin
les combat, mais encore il les ridiculise”17, găsind din mers
modalitatea optimă de a denunţa (în cel mai pur spirit
belgian al anilor ’30) regimul sovietic.
După cum arată exegeţii săi, Hergé a avut ca
principală sursă de documentare pentru Tintin au pays
des Soviets cartea Moscou sans voile, apărută chiar în
1929 şi scrisă de Joseph Douillet, fost consul al Belgiei în
URSS. Din această carte cu un discurs extrem de critic la
adresa URSS-ului, Hergé a adaptat scene întregi.
Îl vedem astfel pe Tintin asistând la o „vizită de
documentare” făcută la o uzină din URSS de o delegaţie
de comunişti englezi. „Et contrairement aux racontars
des pays bourgeois, nos usines marchent à plein
rendement!”, declamă un oficial rus, însărcinat cu
propaganda. Reacţiile (verbale) ale englezilor sunt redate
„esenţializat” de Hergé: „Beautiful… Very nice”. (foto 1)
Neîmpărtăşind deloc extazul englezilor faţă de „les
beautés du bolchevisme”, Tintin observă că uzina pare să
meargă mult prea bine ca să nu fie ceva putred la
mijloc18... În caseta imediat următoare, îl vedem
„demascându-i” pe sovieticii care încercau să
cosmetizeze, pentru delegaţiile străine credule, imaginea
uzinelor ruseşti: „Ah! Zut!... Ce sont de simples décors de
théâtre… derrière lesquels on brûle de la paille pour faire
fumer les simili-cheminées! […] Et voilà comment les
soviets roulent ces malheureux qui croient encore au
paradis rouge”19.
Câteva pagini mai jos, Tintin nimereşte la o şedinţă
a „tovarăşilor” şi, aşa cum se întâmplase şi în scena
anterioară, cea de la uzina-butaforie prezentată
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delegaţiei engleze, rămâne un martor ascuns, obiectiv –
undeva, în stânga imaginii, Tintin şi câinele său Milou se
văd iţindu-se de după un gard... Iată şi legenda aferentă:
„Camarades, trois listes sont en présence… L’une est
celle du Parti Communiste!... Que ceux qui s’opposent à
cette liste lèvent les mains!... Qui donc se déclare
«contre» cette liste? Personne??… Je proclame donc la
liste communiste votée à l’unanimité!”20. Mesajul este
emblematic (sintetic, minimal, esenţializat), iar
imaginea complineşte, poate mai mult decât în alt loc,
textul: atât cel care ţine discursul de la tribună, cât şi cei
care îi stau de-o parte şi de alta au pistoalele aţintite
asupra votanţilor... (foto 2)
Aflat pe una dintre străzile Moscovei, Tintin constată,
la fel de „sintetic”, aspectul dezagreabil al oraşului: „De
cette magnifique ville qu’était Moscou voilà ce que les
Soviets ont fait: un bourbier infect!”21 (foto 3). Ceva mai
jos, eroul află după ce criterii funcţionează distribuirea
gratuită a pâinii în URSS. „Communiste? Vous êtes
communiste?” – îi întreabă „responsabilul cu distribuţia”
pe câţiva copii ai străzii – „Oui? Voici un pain”!22 Iată încă
una dintre plăgile Rusiei actuale, conchide Tintin – „Ces
bandes d’enfants abandonnés, vagabondant dans les villes
et les campagnes vivant de vol et de mendicité”23.
Uniunea Sovietică pe care o parcurge eroul lui Hergé
(un excurs exclusiv imaginar, dar semnificativ, după cum
am mai arătat) este înfometată. Adunaţi în şedinţă de taină
(nu însă şi pentru ubicuul Tintin), mai marii de la partid
găsesc că singura soluţie de a evita foametea este să

16 Administraţia Politică de Stat a URSS între 1922 şi 1934, chintesenţă a regimului stalinist, mai ales după 1929.
17 Bourdil, Pierre-Yves. op.cit., p. 18.
18 Hergé. Les aventures de Tintin reporter du Petit Vingtième au pays des Soviets. p. 29.
19 op.cit., p. 30.
20 op.cit., p. 36.
21 op.cit., p. 78.
22 ibidem.
23 ibidem.
Foto 1
24 op.cit., p. 81.
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organizeze o campanie împotriva culacilor, obligându-i pe aceştia,
sub ameninţarea armelor, să predea tot grâul pe care-l posedă.
Statul sovietic are, desigur, o rezervă de grâu, dar ea serveşte „à
notre propagande à l’étranger!!!”24 Tintin are ocazia, spre sfârşitul
aventurii sale, să şi contemple numitul Departament „Export.
Propagandă Sovietică” (grâu, caviar şi vodkă!), depunând mărturie
pentru justeţea acestei acuze: „Ainsi, pendant que le peuple russe
meurt de faim, d’immense quantités de blé partent à l’étranger
pour attester de la soi-disant richesse du paradis soviétique”25.
(foto 4) Ţinut captiv undeva în stepă de trupele GPU, Tintin află de
la unul dintre paznici că este închis chiar în ascunzătoarea în care
„Lennine, Trotzky et Staline ont amasse les trésors volés au
peuple!”. Şansa de a scăpa este nulă, îl asigură paznicul – stepa
însăşi este ca un zid de netrecut, iar dacă vreun localnic ar vrea să
iscodească, „la peur lui ôte l’envie de pousser plus loin ses
investigations”26. (foto 5) Tintin reuşeşte să scape şi, într-un final,
se întoarce la Bruxelles, unde are surpriza de a vedea cum o mare
de oameni îl primeşte cu entuziasm în piaţa oraşului – „Vivent
Tintin et Milou!”27, se poate citi pe o pancartă!
Prima ediţie în volum a aventurilor lui Tintin au pays des
Soviets (1930) a avut un tiraj mic, drept pentru care a devenit un
obiect de colecţie. Dat fiind interesul mare de care s-a bucurat de
la început, cartea a cunoscut, în scurt timp, mai multe ediţii-pirat.
Ceea ce interesează la povestea în imagini Tintin au pays des
Soviets nu este atât expresia pe care Hergé alege să o dea acestui
subiect „exotic”, ci mai ales faptul că recuperează şi repune apoi în
circulaţie o serie de récit-uri – dacă nu chiar de informaţii
generice – privind Uniunea Sovietică, prezente în discursul public
occidental al acelor ani. Transpunând direct în bandă desenată o
mare parte din ideile şi argumentele din cartea lui Joseph Douillet
– Moscou sans voile, Hergé propune o călătorie (exclusiv
imaginară) printr-o serie de evidenţe. Erau teme inteligibile pentru
orice belgian cât de cât informat, reluate aici într-un discurs
destinat instrucţiei şi informării micilor cititori. Din acest punct de
vedere, aventurile lui Tintin oferă date interesante privind
mentalitatea şi, mai ales, gradul de conştientizare de care dădeau
dovadă cititorii occidentali ai deceniului 3, în materie de
sovietizare (sovietizare care se „rezuma”, pentru moment, la Rusia
şi la ţările nou înglobate în Uniunea Sovietică).
Trama aventurilor lui Tintin au pays des Soviets – încă
imatură, facilă, poate, simplă înşiruire de „evidenţe” şi expresie
a propagandismului ultra-conservator al ziarului Le XXe siècle,
aşa cum au caracterizat-o unii exegeţi – are, aşadar, cel puţin o
valoare de document. Ea sintetizează şi fixează o sumă de temeri
şi de obsesii în ceea ce privea fenomenul sovietic, aflat la acea
epocă în plină expansiune.
De altfel, Hergé va „recidiva” – în anii 1954-1956 va reveni
(însă pe un ton mult mai nuanţat) asupra chestiunii sovietizării,
în volumul L’Affaire tournesol. Între timp, avusese loc
dramaticul război al doilea mondial, urmat de la fel de
dramaticul moment Ialta şi de declanşarea războiului rece, astfel
25 op.cit., p. 107.
26 op.cit., p. 104.
27 op.cit., p. 141.
28 Jocul de cuvinte este evident – în franceză, verbul bordurer
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că subiectul din L’Affaire tournesol va fi spionajul, contraspionajul şi, desigur, stalinismul.
Gratuitatea pe care tânărul Hergé şi-o putea permite la finele
anilor ’20 nu-şi mai are locul aici – „fondul sonor” al aventurilor
eroilor are acum tonalităţi grave. Documentarea atentă şi
metodică privind contextul (etnologic, geografic, ideologic) în
care urma să-şi plaseze noile aventuri face ca discursul lui Hergé
din L’affaire tournesol să fie cu adevărat unul polemic. Hergé
imaginează o ţară numită Bordurie28 care este controlată de „les
agents bordurés, parfaits robots à l’image de l’Etat
totalitaire”29. Aceşti perfecţi agenţi ai statului totalitar sunt
îmbrăcaţi în aceleaşi şterse uniforme de acoperire – „même
feutre brun, même imperméable bleu gris”30.
Heraldica – nu numai cea oficială, de stat, dar şi cea a vieţii
private – este „bordurată” de regim, marcată până la nivel
stilistic de conducătorul suprem al ţării, botezat cu numele de
Plekszy-Gladz (!). Trimiterea la Stalin este evidentă – mustaţa sa
este un semn omniprezent, de la clădiri, caroserii de maşini şi
până la uniforme, decoraţii şi drapele. „Moustache-ismul”
parazitează până şi lexicul „bordurez”: accentele circumflexe au
forma unei mustăţi... Avem de-a face, aşadar, cu o tiranie a
Fiinţei asupra Logosului, după cum observă Jan Baetens31.
Comentând acest aspect, Baetens nu ratează ocazia de a vedea în
această parazitare, condusă până la nivel „caligramatic”, intenţia
lui Hergé de a ironiza insolita întâlnire lingvistică dintre Stalin şi
Marr, primul dintre ei „se servant du marrisme assaisonné à la
sauce marxiste (et qui comprenait notamment l’idée de la langue
comme superstructure modifiable, peut-être pour y introduire les
accents moustachistes, par les changements de la „base”) pour
faire admettre une peu populaire politique de russification de
l’Union soviétique”32.
Ironie (gratuitate ficţională) şi nu numai – omniprezenţa
semnului stalinian (ce parazitează şi resemnifică toate
compartimentele vieţii, publice şi private, ale imperiului
sovietic) devenise de mulţi ani o cruntă realitate.
Lucrul esenţial pe care Hergé reuşeşte să-l transmită prin
intermediul serialelor B.D. Tintin au pays des Soviets şi, apoi,
L’Affaire tournesol este că pentru regimul sovietic controlul
asupra imageriei societăţii era esenţial. Unul dintre cele mai
ingenioase şi mai profitabile concepte utilizate de propaganda
sovietică, încă de la începutul anilor ’20, a fost livrarea imaginii
Uniunii Sovietice ca „tablou vivant” al „paradisului” comunist.
În numeroase rânduri, grupuri şi delegaţii de socialişti sau
simpatizanţi occidentali au fost primiţi în „vizită de edificare” în
URSS, unde li se oferea un traseu – controlat – de obiective
turistico-ideologice. Tema devenise atât de „populară” la finele
anilor ’20, chiar şi în mediile occidentale, încât, după cum am
văzut, era pusă în discuţie inclusiv într-un serial B.D. destinat
copiilor, aşa cum era Tintin au pays des Soviets.

Faţa şi reversul unei ideologii „exotice”

Foto 2

înregistrează, ca prim sens: a limita, a controla acţiunile cuiva sau ale
unei afaceri.
29 Baetens, Jan. Hergé écrivain. Bruxelles: Labor, 1989, p. 76.
30 ibidem.
31 Baetens, Jan. op. cit., p. 77.
32 ibidem.
Foto 4
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Marilena Popescu

O tipăritură transilvăneană rară de secol XVII aflată
în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României:
Prodromus religionis triumphantis
Hotărârile Conciliului de la Trento (1545-1563) au
fost adoptate de către Biserica Catolică datorită unui
număr de personaje care şi-au consacrat întreaga energie
acestui scop. Este vorba despre suprimarea abuzurilor,
instruirea creştinilor, formarea clerului. În acelaşi timp,
exista dorinţa de a lupta împotriva reformei protestante
şi de a recâştiga terenul pierdut, fie chiar şi cu ajutorul
armelor. Iată de ce putem vorbi simultan de reformă
catolică şi de Contra-Reformă. Aspectele nu sunt pe
deplin delimitate. Unii vor acorda rolul cel mai
important educaţiei religioase, fondării de colegii,
publicării de cât mai multe catehisme. Alţii vor adopta
modelul episcopului cu viaţă austeră, după exemplul
schiţat de Conciliul de la Trento.
În răsăritul Europei, protestantismul şi-a găsit
expresia în secta antitrinitariană, cunoscută şi sub
numele de sociniană, după numele fondatorului său,
Lelius Socin. Nepotul acestuia, Faust Socin, născut în
1539, nu s-a remarcat prin merite deosebite în perioada
studiilor, dar a luat parte la discuţiile religioase din sânul
familiei, pe marginea Scrisorilor trimise de unchiul său,
Lelius. Ulterior, în perioada în care părinţii săi vor fi
urmăriţi de Inchiziţie, Faust Socin îşi va găsi refugiu în
Franţa, apoi în Italia, la ducele Toscanei. Timp de 12 ani,
el a abandonat dezbaterile teologice, pentru ca apoi să
studieze teologia la Basel, până în anul 1578. Va fi
expulzat din Elveţia, în urma unei dispute avute la
Zurich. Este chemat apoi în Transilvania de către
Georgius Blandrata, cu scopul de a-l combate pe Fr.
David ale cărui idei aţâţau la repetate tulburări. Socin
merge în anul următor în Polonia, unde antitrinitarienii
aveau mai multe biserici, deşi nu împărtăşeau toţi
aceeaşi doctrină, alcătuind secte oarecum autonome.
Faust Socin a avut o mare influenţă asupra acestora.
Profitând de acest ascendent, începe să
propovăduiască propria doctrină: admitea că Luther şi
Calvin au adus mari servicii religiei, însă afirma că nici
ei şi nici cei care le-au împărtăşit ideile nu au făcut nimic
pentru a reclădi cu adevărat templul lui Dumnezeu.
Mijlocul de a atinge acest ţel, susţinea el, era
debarasarea de toate dogmele pe care raţiunea nu le
poate delimita de mistere. Predicile sale i-au alarmat pe
protestanţi. Socin i-a redus la tăcere pe toţi adversarii săi
folosindu-se de argumentul pe care ei înşişi îl utilizaseră
împotriva Bisericii Catolice.
Pentru a scăpa de Socin, protestanţii au recurs la
un mijloc odios, dar care, altfel, era frecvent folosit în
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epocă: ei îl vor acuza pe Socin că lucrarea sa, care
combătea doctrina lui Iacob Paleologul şi apăra
drepturile princiare, avea accente de pamflet. Pentru a
se pune la adăpost de consecinţele pe care calomnia
urma să le producă asupra lui, Socin a fost nevoit să se
ascundă la moşia unui senior polonez, unul dintre
discipolii săi.
După moartea ducelui Toscanei, protectorul său, îi
va fi confiscată toată averea (toate domeniile sale din
Italia). Doar generozitatea discipolilor l-a ajutat pe
Socin să treacă peste cea mai crudă mizerie. Deşi
persecutat, sistemul său religios va avea, în timp,
succes. Treptat, un număr mare de seniori polonezi l-au
preluat, chiar şi unitarienii au acceptat să formeze
împreună o singură biserică, numită sociniană. Acest
succes va spori însă ura duşmanilor. În anul 1598, ei au
ridicat împotriva-i populaţia Varşoviei, care a pătruns
în locuinţa sa şi i-a sustras mobila şi întreaga
bibliotecă. Se va retrage la Luclavie, în casa unui
prieten, unde va şi muri în data de 3 martie 1604.
Lucrările sale au fost publicate în primele două volume
din Bibliothecae fratrum Polonorum. Discipolii lui
Faust Socin vor obţine de la Dietă dreptul la liberă
exprimare şi îşi vor stabili capitala la Racow, unde au
fondat un colegiu şi o tipografie. În 1638, aceste două
instituţii au fost desfiinţate, dar socinienii şi-au păstrat
biserica în Polonia până în 1658, când catolicii s-au
unit cu protestanţii pentru a-i alunga din regat. Pentru a
scăpa de măsurile riguroase care le fuseseră impuse, ei
se vor retrage în Transilvania, Prusia, Austria şi
Olanda.
Acesta era, la sfârşitul secolului XVI şi începutul
secolului XVII, contextul social, politic şi religios: unul
de nesiguranţă şi intoleranţă, context care a influenţat
soarta multor oameni, indiferent de starea lor socială.
Declarând Biblia ca unic izvor al revelaţiei şi ca temelie
solidă a credinţei, protestantismul a impus fiecărui
credincios datoria de a-şi face o idee personală despre
învăţătura creştină, punând astfel bazele instrucţiei
publice în Europa.
Calitatea de credincios o implica pe aceea de cititor.
Biblia devenea o putere europeană de civilizare, o
temelie a culturii anglo-saxone. Prin interesul deosebit
pe care l-a arătat instruirii poporului, protestantismul a
creat o mişcare pedagogică din care s-a născut ulterior
curentul iluminist.
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Dintr-un astfel de spaţiu
venea în Transilvania, la
Weissenburg
(Alba-Iulia),
Ioannes Henricus Alstedius, în
calitate de profesor de teologie
protestantă şi de filozofie.
Alstedius s-a născut la Herborn,
comitatul Nassau, în Germania,
în 1588.
Scriitor erudit, metodic şi
neobosit, aşa cum indică şi
anagrama numelui său –
“sedulitas” (activitate) – ,
Alstedius
figurează
în
cataloagele de specialitate cu mai
multe lucrări, dintre care cităm: Systema Mnemonicum duplex.
Francfurt, 1610, in 8o; Scientiarum
omnium
Encyclopaedia septem tomis
distincta. Herborn, 1630 şi Lyon,
1649 (lucrare pe care a tradus-o
şi spătarul Nicolae Milescu); Artificium perorandi traditum a Jordano Bruno.
Francfurt, 1612; - Triumphus Bibliorum sacrorum seu
Encyclopedia Biblica. Francfurt, 1620, in 12o; Thesaurus chronologiae. Herborn. 1624, in 8o; - Clavis
artis Lullianae et verae Logicae, Augsburg, 1609.
Alstedius a participat la Sinodul Teologic Reformat
de la Dordrecht (Olanda), din anul 1619. În timpul celor
nouă ani cât a stat la Alba Iulia (din noiembrie 1629 până
în 1638 ), unde a fost profesor şi bibliotecar la colegiul
nou înfiinţat, Alstedius a publicat şi o lucrare de 1.135 de
pagini, intitulată Prodromus religionis triumphantis.
Catalogul Graesse (Trésor de livres rare et precieux,
vol. I) consideră această carte ca fiind foarte rară.
În colecţia de carte veche a Bibliotecii Naţionale a
României, pe lângă lucrările lui Astedius citate anterior,
se află şi acest tratat de teologie protestantă. Titlul său
exact este: Prodromus religionis triumphantis in quo
methodicè repetuntur et breviter examinántur libri sex
de vera religione; quorum primus à Iohanne Crevellio,
quinque; reliqui à Iohanne Volkelio sunt conscripti.
Praemissus Triumpho verae religionis, in quo sex isti
pleniùs examinantur à Johanne-Henrico Alstedio1.
Aşa cum reiese din titlu, Alstedius a “analizat şi
examinat” lucrările a doi teologi socinieni: Iohannes
Crellius şi Iohannes Volkelius.
Iohannes Crellius s-a născut în 1590 la
Helmetzhem, aproape de Nürenberg. După definitivarea
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studiilor de teologie, îmbrăţişând
ideile lui Socin, a plecat în
Polonia şi s-a stabilit la
Cracovia, unde socinienii aveau
o şcoală. Crellius a activat aici,
pe rând, ca lector, apoi ca pastor,
până la moartea sa, survenită la
Racow, în 1635.
În ceea ce-l priveşte pe
Iohannes Volkelius, acesta s-a
născut în Misuia, la Grimma,
exercitându-şi
funcţia
eclesiastică în mai multe biserici.
A purtat o corespondenţă bogată
cu diverşi savanţi ai epocii şi a
publicat mai multe lucrări. Cea
mai cunoscută este De vera
religione, apărută în 1630.
Deviza
Reformei
era
Christum ex fontibus predicare2.
Reabilitând latina clasică şi
substituind-o variantelor pseudolatine care se întrebuinţau în
universităţi, savanţii din mai multe ţări au stabilit un fel
de comuniune intelectuală, asigurând astfel
universalitatea culturii laice.
Tipărirea lucrării lui Alstedius, Prodromus
religionis triumphantis, a început la Alba Iulia în 1635,
aşa cum ne indică pagina de titlu şi cum este menţionat şi
în cataloage. În fapt însă, imprimarea a durat şase ani,
după moartea autorului, survenită în 1638.
Peripeţiile prin care au trecut atât autorul, cât şi
lucrarea sa, până a văzut lumina tiparului, sunt descrise
în postfaţa semnată de ginerele lui Alstedius, profesorul
de teologie Iohannes Hemios Henricus Bisterfeldius:
“Celelalte greşeli, cititorul binevoitor le va observa cu
zel şi cu bunăvoinţă. Nici nu este vreun motiv de mirare
că a fost întârziată editarea acestei opere. Într-adevăr, sau produs atâtea şi atâtea întreruperi (eclipsae) care nu
ar fi putut fi depăşite fără bunăvoinţa divină şi
înţelegerea principelui3. Căci, aşa cum plantele abia
mutate îşi revin, tot astfel şi cărţile zădărnicite de
numeroase piedici sunt greu de tipărit. Mai întâi
directorul tipografiei, un bărbat onest şi capabil, a fost
ucis (trucidatus á socios) de un coleg al său. Apoi s-a
produs fie defectarea tiparului, fie a hârtiei, fie a
lucrătorilor, iar editarea altor cărţi mai urgente a
întrerupt-o pe aceasta”.
Să ne oprim asupra acestei afirmaţii: “editarea altor
cărţi mai urgente a întrerupt-o pe aceasta”. Conform

1 Iniţiere în studiul unei religii triumfătoare, în care se analizează cu metodă şi se examinează expunerea pe scurt a şase cărţi
despre adevărata religie, dintre care prima este cea de la Ioannes Crellius şi cinci rămase din scrierile lui Iohannes Volkelius. A
fost expusă mai întâi Introducerea în studiul adevăratei religii, apoi aceste şase cărţi sunt analizate în profunzime de către
Iohannes Henricus Alstedius.
2 A predica despre Iisus de la surse.
3 Se referă la Gheroghe Rákoczi – typis Rakocianis.
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Bibliografiei româneşti vechi, vol. I, în anul 1635 a fost
tipărit la Câmpulung, din porunca lui Matei Vodă Basarab,
Molitvenicul slavonesc. În anul 1641, în timpul
mitropolitului Ghenadie, la Bălgrad (Alba-Iulia) a fost
tipărită Evanghelia cu învăţătură. Şi mitropolitul
Ghenadie se jeluieşte că nu are tipar să “o tipărescu în
acéstâ ţarâ a măriei salé crai. Dereptǔ aceǐa s’au aflatǔ
acestǔ dascălǔ popa Dobre de au venitǔ diîn ţara
rumânéscă de au făcutǔ tipare aice în ardelǔ şi văzindǔ
acestǔ lucru foarte mi se îndulci inima mé de acele tiparé
şi mâ jăluei măriei sale lu crai Racolţi Gheorghie de
acestǔ lucru să tipăréscă cărţile aice în ţara măriei sale şi
măriǐa sa mi eu datǔ voe să tipăréscǔ […] iară cănd au
începutǔ a se tipări acéste cărţi, noao ni se tămplă
petrécere de pe céstă lume şi amǔ lăsatǔ la moartea
noastră pre cine va lumina milostivulǔ dumnezeu, pre
scaunulǔ mitropoliei Bălǐgradului, să nu părăséscă
acestǔ lucru bunǔ, ce să întăréscâ […] iarâ eu […] amu
înplutǔ şi amǔ săvărşitǔ aceste sfinte cărţi, ca să se
înmulţeascâ cuvăntulǔ lui dumnezeu şi pre în toate
beserécilé”4.
În 1641, la Bălgrad (Alba-Iulia), s-a tipărit o
Cazanie de 330 foi, care era, propriu-zis, o retipărire a
Evangheliei lui Coresi din 1581. Această Cazanie a fost
săvârşită de popa Dobre din Ţara Românească ce “au
făcut tipare în Ardeal cu voia măriei sale crai Racoeţi
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Gheorghe”, cel căruia îi şi este dedicată lucrarea
Prodromus religionis triumphantis.
Tipărirea cărţii a fost finalizată abia după moartea
mitropolitului Ghenadie. Cel care a contribuit la
terminarea cu bine a tipăririi cărţii lui Alstedius este
mitropolitul Transilvaniei, Ilie Iorest. Din colofon aflăm:
“Totuşi, în ciuda obstacolelor amintite, doar o
indulgenţă plină de eroism a învins atâtea piedici în
finalizarea publicării lucrării.
În sfârşit, însuşi autorul, spre sfârşitul publicării, a
fost surprins de o moarte prematură şi deplâns cu
tristeţe, căci el şi-a lăsat creaţia postumă. […]
Sănătate, fericite cititorule, această lucrare editată de
un bărbat erudit, a cărei scriere a ajuns la sfârşit, a fost
făcută pentru slava lui Dumnezeu, spre folosul tău şi
întărirea bisericii.
Alba Iulia, ajunul idelor lui Aprilie, 1641.
Johannes Henricus Bisterfeldius
Profesor de filozofie şi teologie”5.
Din investigaţiile făcute, singurul exemplar existent
în ţară se află în colecţiile Bibliotecii Naţionale a
României. Un alt exemplar a fost semnalat în Germania,
la Göttingen. Putem trage, aşadar, concluzia că
informaţia din catalogul lui Graesse, privind raritatea
ediţiei, este corectă.
Faptul că lucrarea este citată într-un catalog străin,
deşi a fost tipărită în Transilvania, arată că exemplare
din această lucrare au putut ajunge în Germania aduse
fie de ginerele lui Alstedius, Biesterfeldius, fie poate de
fiica sa.
Exemplarul aflat în colecţiile Bibliotecii Naţionale a
României are legătură în piele maro, cu bogate
ornamente florale şi medalioane executate prin presare
la rece, cu iniţialele M.S. şi datată 162[7]5, peste care sa aşternut patina vremii. Foarte probabil, legătura nu este
românească, deoarece chenarele florale laterale conţin
medalioane cu portrete, manieră frecvent întâlnită la
legăturile germane.
Marca tipografică de pe pagina de titlu reprezintă
emblema tipografiei mitropoliei Ardealului.

4 Evanghelia cu învăţătură. Bălgrad (Alba Iulia), 1641. În: BRV, p. 115 şi 118.
5 Numele lui Ilie Iorest nu apare specificat nici în acest colofon şi nici în textul latin pe care-l oferim în continuare (am dedus
că este vorba de Ilie Iorest comparând textul cu alte lucrări contemporane):
„Caetera errata benevolus Lector pro sua diligentia et candore observabit. Nec est quod seram admodum huius operis
editionem miretur. Siquidem tot tantasque eclipses passum est, ut non nisi singulari divinae benignitatis, Gelsissimique
Principis beneficio superari potuerint. Nam ut plantae saepissimé translatae vix coalescunt: sic bibri creberrimis remoris
impediti dificillimé ad umbilicum deaucuntur. Primum typographia director, vir probus ac industrius, a socio misere fuit
trucidatus.
Tum identidem vel typorum, vel papyri, vel operarum defectus, aliorumaque necessariorum libellorum editio eam
interturbavit. Quae tamen obstaculae heroica Suae Celsit in bonas literas liberalitas vicit.Tandem ipsemet auctor sub finem
editionis, immaturâ Musisque summé lachrymabili morte praeventus, hunc suum laborem posthumum reliquit. Quamvis enim
aliquot Indices affect, nullum tamen perfectum habuit. Nec is, cui in testamento. Indicum confectionem commendaverat, ob
pertinacissimam quartanam huic rei admovere potuit. Itaque à me à longinquo itinere reverso, variisque negotiis distractissimo,
hi quos vides, Indicum conatus, juxta auctoris, quoad fieri potuit, votum fuere collecti. Vale, candide Lector, hocque Religionis
Triumphantis Prodromo à viro boni publici studiosissimo in lucem misso, ea quo scriptus est fine, id est, ad Dei gratiam,
Ecclesiae incrementum, tuumque emolumentum utere. Albae Juliae pridie Idus Aprileis Anno 1641.
Johannes Henricus Bisterfeldius, Theologiae et Philosophiae Professor”
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Ca însemne de proprietate, găsim iscăliturile lui
Laskoi S. Nagz şi Benjamin Szikskai, la 1777, acesta din
urmă fiind mezinul preotului Georgius (Georgii
Patrisfilii natu minimi).
Cartea a intrat în colecţiile Bibliotecii Naţionale a
României prin depozit legal, din Fondul Ateneului
Român, în anul 1957.
În Catalogul Graesse (vol. I, p. 87), datarea acestei
lucrări este incorectă – este consemnat ca an de apariţie
anul începerii tipăririi (1635), şi nu cel al terminării ei,
adică 1641.
Şcoala şi biserica au constituit puternice

Legătura de carte românească
instrumente de propagare a Reformei, reformaţii
întemeind şcoli şi tipografii şi ţinând cursuri. Tipografia
avea puterea de a răspândi în satele cele mai îndepărtate
şi în clasele cele mai nevoiaşe ideile care fuseseră până
atunci patrimoniul exclusiv al claselor înalte. Poziţia
privilegiată în ceea ce privea cultura nu mai corespundea
cu dorinţa de înnoire care anima întreaga Europă.
Reforma a constituit doar aspectul religios al unei
mişcări menite să scoată la iveală incompatibilitatea dintre
privilegiile politice, economice şi sociale ale Bisericii
Catolice şi spiritul de liberă cercetare încurajat, în această
epocă, de marile descoperiri geografice şi tehnice.

Mariana Jaklovsky

Legătura de carte românească – naşterea unor motive ornamentale
Am crezut că este vorba doar de un împrumut, de o
influenţă, dar contemplând, de-a lungul şi de-a latul,
copertele multora dintre cărţile vechi româneşti şi privind
“poarta” cărţii, adică pagina de titlu, ne-am convins că nu e
aşa. Drumul pe care s-a pornit a fost unul mai spinos, mai
aspru şi mai curat – cel al credinţei. Pe “poartă” se poate
intra în chenar de sfinţi, iar coperta este un veşmânt sfânt,
oferit doar lui Iisus Hristos şi Mariei, mama sa.
În secolul XVII sunt mult mai frecvente ornamentele
influenţate de cultura apuseană. Cele câteva capete de eroi
ori de personaje mitologice nu au propriu-zis un semn
distinctiv, care să ne anunţe cine sunt ori vreo banderolă cu
numele lor. Doar o cunună de lauri la un erou, nişte pretinse
aripioare la o cască (indicând că este vorba de Mercur) şi o
coroană, în cazul regilor. Este o inovaţie pe furiş, fără
suficient de mult curaj, doar o încercare. Şi, mărind doza de
“răutate”, trebuie să observam că placa folosită în secolul
XVII reapare în secolul XVIII. Parcă mai deteriorată, mai
uzată, chiar un pic simplificată, ca şi cum ar fi ceva prea
mult folosit.
Dar ne amintim că am văzut ceva asemănător, iar
memoria ne aduce la vedere vechile ferecături de carte, fără
să-şi pună întrebarea cine sunt făuritorii: de-ai noştri, căci
erau de pe-aici, de aproape, din Transilvania ori din
Chiprovăţ, de la vecinii de aceeaşi religie.
În 1671, un atelier din Transilvania, anunţat doar prin
iniţiale, C.V., bate în argint, cizelează şi aureşte o legătură de
carte (34 x 22 cm.) pentru Evanghelia tipărită la Liov în
1670, carte pe care Şerban Cantacuzino o va dărui mănăstirii
Cotroceni, din Bucureşti. Şi, pentru că limba slavonă era în
ortodoxie limbă de cult, Evanghelia era în slavonă.
Ferecătura are numeroase scene pe fundal de peisaj şi
arhitectură. Pe coperta 1 este redată Răstignirea, însoţită de
Închinarea magilor şi păstorilor, iar pe coperta 4 – Învierea
şi Pogorârea la iad, însoţită de 4 proroci, cu scene legate de
profeţi. Apocalipsa apare în 26 de scene repartizate pe
ambele coperte, iar pe încuietori – Buna Vestire şi
Întâmpinarea Domnului. Tema Apocalipsei, tratată într-o

manieră barocă, se integrează firesc.
Şi, pentru că ne gândeam la câtă expresivitate artistică
şi la câtă muncă ne-au dăruit braşovenii, ne vom opri la o
altă ferecătură, realizată în argint ciocănit, cizelat, aurit,
gravat, de un autor al cărui nume l-am aflat – Petrus
Himmesch II. În 1694, lucrătura sa măiastră a fost dăruită
mănăstirii Sărindar de către marele vistier Şerban
Greceanu. De data aceasta, legătura îmbracă o Evanghelie
greco-romană tipărită în 1693, la Mitropolia din Bucureşti,
de către Antim Ivireanu, din porunca lui Constantin
Brâncoveanu.
Şerban Greceanu, om al domnului, cel care donează
ferecătura, locuia în vecinătatea mănăstirii Sărindar, pe Podul
Mogoşoaiei. Cartea redă pe coperta 1 Învierea, evangheliştii şi
ciclul patimilor, iar pe coperta 4, apar teme legate de Fecioara
Maria: Adormirea, Buna Vestire, profeţii (hramul biserici fiind
Adormirea Maicii Domnului).
Această legătură instituie, pentru mult timp, modelul
de legătură românească de carte: pe prima copertă apare o
reprezentare a lui Iisus Hristos, iar pe coperta ultimă –
hramul bisericii căreia îi aparţine cartea.
Revedem cu mirare Cuvintele lui Efrem Syrul, Iaşi,
1818, de o expresivitate dureroasă, ivită din chinurile
martirajului sfântului, povestite în medalioane.
Ne surprinde însă faptul că, în secolul XIX, când multe
porţi erau reprezentate bogat, la un Molitvenic de la Blaj
(1815) ghirlanda devine o coroană împodobită – asemenea

105

Legătura de carte românească

An XIII – Nr. 1-2/2007

celor de înmormântare – cu banderole care
vorbesc despre principalele oficii oferite de
biserică (slujbele Sfintelor Taine: mirul,
botezul, utrenia, vecernia, tainele cununiei,
hirotonisirea)... De aici e doar un pas până la
înlocuirea simbolurilor cu personaje, fie ele
şi sfinte.
Şi un nou curaj: foaia de titlu a
Apostolului de la Bucureşti, 1683, cu
gravura semnata DG (Damaschin Gherbest),
preia cornişele de la o alta poartă – cu îngeri
şi doi sfinţi aşezaţi asemenea eroilor la baza
coloanelor.
Dar legătura Psaltirei tipărite la Braşov
în 1807 în privilegiata tipografie, de
tipograful Ioan Hening, este mult
simplificată şi coloanele par împodobite cu
flori, ca pentru o serbare şcolară. Toate
Biblia. Frankfurt, 1575. legătură de personajele sunt simplificate până la Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie.
meschinărie. Este una dintre realizările slabe
Jakob Krause.
Bucureşti, 1682.
ale secolului XIX.
Analizând arta medievală românească,
în general, nu numai cărţile sau
manuscrisele în ferecături comandate de
domni şi boieri români, putem observa că
medalioanele reprezintă sfinţi, nu mireni.
Aşadar, toţi cei de credinţă ortodoxă,
indiferent de rang, trebuie să respecte
canoanele. Însă drumul spre încălcarea
acestor canoane se deschide: sfinţii încadraţi
în rame împodobesc porţile caselor,
cornişele sunt bogat ornamentate cu îngeri
ori cu simboluri animaliere. Arhitectura face
referire de-acum la clădirea bisericii, iar
unele foi de titlu descriu coloanele din
biserici sau din casele boiereşti ori mai
Homer. Ilias kai Odysseia.
răsărite.
Argent[orati], 1550.
Chiar şi florile şi frunzele sunt
Apostol. Bucureşti, 1683. gravură
canonice: floarea soarelui, floarea de in,
semnată
DG – Damaschin Gherbest.
frunza de stejar, viţa de vie, motivul
pomului vieţii alături de clasica floare de
acant. Lui Efrem Syrul, “harfa Duhului
Sfânt”, cel care prin geniul său poetic făcea
învăţăturile mai folositoare, i se oferă de
către ieromonahul Climent şi de către
Constantin Râmniceanul o salbă de sfinţi
purtători ai duhului şi ai harului său poetic.
Cu siguranţă, tipografii noştri ştiau de
calea deschisă artei apusului. În desenele lor
apar aluzii stângace la unele oferte
neortodoxe, însă acestea sunt imediat
înăbuşite. Comparativ cu cartea străină,
cartea veche românească este plină de
interdicţii. Nici măcar în societatea
controlată de Inchiziţie nu era atâta “nu e
voie” ca în cea ortodoxă. Puse în paralel,
societatea ortodoxă se arată mult sărăcită.
Erasmus Roterdamus, Desiderius.
Penticostar. Bucureşti, 1743.
Legătura cărţii brâncoveneşti existente
Lingua... opus novum... Basileae, 1525.
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în colecţiile BCU Cluj este un bun exemplu
de legătură cu chenar în care apar eroi în
medalioane. Are acelaşi tip de medalioane
ca şi cartea de secol XVIII aflată în
colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale
a României şi prezentată de doamna
Marilena Popescu în articolul anterior. Asta
înseamnă că s-a folosit aceeaşi matriţă.
Desigur, din informaţiile pe care le oferă
CIMEC, putem afla câte legături cu
medalioane există la cartea din Transilvania
şi dacă ele au mai multă varietate.
În Colecţiile Speciale ale Bibliotecii
Naţionale am întâlnit o singură carte cu
chenare din medalioane: Cuvintele lui
Simeon arhiepiscop al Thesalonicului,
tipărită în sfânta Mitropolie din Bucureşti,
în anul de la zidirea lumii 7273 (1765), de
Triod. Râmnic, 1782.
către Iordache Stoicovici.
În afară de acest chenar din medalii,
legătura nu ne mai oferă decât o ciudăţenie:
doi lei se sprijină de cercul în care se află
Sfinţii Constantin şi Elena; cu ajutorul cozii
trecute printre picioarele din spate, aceşti lei
trag voluta unei flori.
Artiştii care au legat cartea rămân
anonimi, de nu or fi chiar tipografii...
Într-adevăr, chenarul de medalioane
cu eroi este frecvent întâlnit la legăturile
de carte catolică sau protestantă. Unele
motive întâlnite la legătorii de carte
români par să fie influenţate de legăturile
catolice sau protestante, mai ales la
transilvăneni.
Şi unii, şi alţii foloseau motive
baroce: lanţul de scoici, florile semănate
pe câmpul legăturii, dents de rats etc. Am
Cuvintele Fericitului nostru Părinte
zice că şi medalioanele sunt asemănătoare,
Dorothei. Râmnic, 1784.
doar că în cazul legăturilor româneşti apar
sfinţi în loc de mireni. La cartea străină
apar mai multe rânduri de chenare cu
medalioane . Chenarele din vrejuri cu flori
ce alcătuiesc medalioanele în care sunt
înscrise personaje nu se întâlnesc pe
ferecăturile din Ţara Românească, în
schimb apar foile de titlu ale unor
evanghelii tipărite la Veneţia şi Liov.
Doar în legătura religioasă modernă
apar îmbunătăţiri: legătorul Feyns foloseşte
două capete de putti, probabil împrumutate
de la italieni ori germani, dar târziu, la
începutul secolului XX. Cartea lui Simeon,
arhiepiscop al Thesalonicului, are o singură
bună informaţie despre care poate se va
vorbi cândva. Ea face parte dintre cărţile lui
Cuvintele şi învăţăturile
Alexandru Demetrius Sturdza, aşa cum
Preacuviosului Părinte Efrem Sirul. reiese din ex-librisul executat la Viena (vezi
Iaşi, 1818.
foto pagina 105).
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Alstedius, Johannes Henricus. Prodromus
religionis triumphantis in quo methodicè
repetuntur et breviter examinantur libri
sex de vera... Bălgrad (Alba-Iulia), 1635-1641.

Nomocanon, din sec.XVIII,
manuscris legat în piele ornamentată,
Biblioteca Academiei Române

Evanghelie. Bucureşti, de Barbu
Buc[ureşteanul] şi Grigorie,
tipografi, [1750]
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De la Detroit la Sibiu
În primăvara anului 2007, am însoţit un grup de studenţi de la Wayne State University, Detroit, Michigan, întrun program de studii în străinătate, realizat în cadrul cursului Divided Societies, la care s-au înscris studenţi de la
Departamentul de Biblioteconomie şi Ştiinţa informării, precum şi de la cel de Ştiinţe politice.1
După o parte teoretică, desfăşurată la Detroit, în perioada ianuarie-aprilie, am mers cu toţii, pentru zece zile, în
Croaţia, la Dubrovnik, unde am continuat cursul cu prelegeri ţinute de personalităţi locale şi europene, direct
implicate în problemele societăţilor multietnice, cu dezvoltări socio-economice şi istorico-politice specifice.
Partea teoretică a cursului a fost urmată de o călătorie de studiu în mai multe ţări din zonă: Bosnia şi
Herţegovina, Serbia. Punctul terminus l-a reprezentat România. În acest context, studenţii americani s-au
familiarizat cu problematica dezvoltării bibliotecilor şi a arhivelor din Peninsula Balcanică, în diverse perioade
istorice.
Cursul a fost ilustrat cu vizite la biblioteci de toate tipurile: de la cele mănăstireşti (cea de la Dubrovnik, victimă
a războiului din 1991), la Biblioteca Naţională din Sarajevo, ale cărei volume (două milioane) au fost înghiţite de
flăcările aceluiaşi război, de la sediul actual al Bibliotecii Naţionale a României la sediul nou, la care naţia română
visează de mai bine de două decenii, de la sediul vechi al Bibliotecii Astra din Sibiu la sediul recent inaugurat, situat
alături, ca un pandant de vechi şi nou… La Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale din Sibiu, ultimul punct al
periplului prin Europa de Est, studenţii au putut vedea şi chiar atinge documente vechi, de patrimoniu.
Ajunşi la Sibiu, studenţii au participat la cea de-a şaptea ediţie a conferinţei Lumina slovei scrise, organizată de
Universitatea Lucian Blaga. La această conferinţă, ei şi-au prezentat rezultatele propriilor cercetări. Lucrările au fost
traduse în română, pe bază de voluntariat, de către bibliotecari din biblioteci publice şi universitare din România,
cărora le mulţumesc şi pe această cale.
Conferinţa a fost un bun prilej atât pentru schimbul de idei profesionale, cât şi pentru o imersiune în specificul
transilvănean, cu tot ce are el mai bun de oferit în acest an în care Sibiul a fost desemnat capitală culturală
europeană.
Hermina G.B. Anghelescu
profesor
Library & Information Science Program
Wayne State University – Detroit, Michigan

Hermina G.B. Anghelescu
alături de studenţii săi:
Karin M. Leefers, Amy F.
Fyn, Pamela L. Bayer,
James E. Schultz.
Sibiu, 2007.
1 Revista Bibliotecii Naţionale a României publică, în numărul de faţă, textul integral al acestor comunicări (Karin M. Leefers
– Digitizarea: conservarea şi comunicarea colecţiilor de fotografii (articol care în sumar apare la paginile 76-78); James E.
Schultz – Evaluarea rezultatelor muncii catalogatorilor: două posibile metode; Amy F. Fyn – Colaborări în spaţiul
universitar. Parteneriate între bibliotecile universitare şi facultăţi; Pamela L. Bayer - Programele Open Source: O alternativă
pentru biblioteci). (nota red.)
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Evaluarea rezultatelor muncii catalogatorilor

James E. Schultz

Evaluarea rezultatelor muncii catalogatorilor:
două posibile metode♦
Introducere
responsabile de sectorul catalogare trebuie să
Ani la rând, bibliotecarii au analizat problema urmărească pregătirea personalului din subordine, să
productivităţii activităţilor serviciilor de prelucrare din asigure echipamentele necesare realizării catalogării în
cadrul unei biblioteci, în scopul de a îmbunătăţii fluxul bune condiţii. Catalogatorii trebuie să fie bine
de lucru şi de a micşora costurile catalogării per organizaţi, iar cadrul în care se desfăşoară activitatea –
document. Majoritatea cercetărilor asupra muncii unul liniştit. Conducătorul acestui sector trebuie să
catalogatorilor au ca scop definirea costurilor per urmărească zilnic situaţia departamentului pe care îl
document, pentru a realiza măsurarea şi evaluarea conduce, pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate
eficienţei acestei activităţi de bibliotecă.2
aceste condiţii şi că fiecare catalogator este cu munca la
Trebuie însă spus că îmbunătăţirea fluxului de lucru zi. Cu toate acestea, puţini dintre şefii care conduc
şi definirea costurilor per document nu sunt singurele departamentul de catalogare reuşesc să definească sau să
beneficii ale unei activităţi eficiente în ceea ce priveşte fixeze punctele de reper necesare în măsurarea
catalogarea. În ultimii ani, serviciile de bibliotecă, productivităţii catalogatorilor.5
inclusiv catalogarea, au fost orientate spre ideea de a
Este evident că şeful serviciului catalogare nu
deveni mai uşor de evaluat pentru cei care le folosesc şi poate verifica toată munca realizată de persoanele din
le finanţează, fapt ce a dus la introducerea indicilor de subordine. Verificarea prin sondaj este metoda de
performanţă şi a standardelor de calitate privind control cel mai des utilizată în biblioteci. În raportul
serviciile oferite utilizatorilor.3
anual din 2005, Andrea Stamm, director al
După cum indică titlul, în articolul de faţă abordăm, departamentului de catalogare al bibliotecii
în linii mari, două metode de determinare a Universităţii Northwestern din Evanston, statul
productivităţii catalogatorilor:
Illinois, a raportat îndeplinirea unuia dintre obiectivele
1. analiza performanţei fiecărui catalogator în parte, proiectului demarat în 2004. Departamentul de
în raport cu standardele organizaţionale;
catalogare a testat un program de evaluare a muncii
2. analiza conţinutului catalogului în sine, în catalogatorilor. S-au verificat unele înregistrări
comparaţie cu înregistrările propriu-zise ce alcătuiesc realizate de fiecare catalogator în parte, colectându-se
baza de date.
astfel date pentru fiecare dintre obiectivele proiectului.
Deoarece catalogatorii sunt cei care creează şi O evaluare a acestui program se va face la începutul
administrează cataloagele, având responsabilităţi clare, anului fiscal 2006.6
cercetarea pe care am întreprins-o ne-a condus la
Pentru a-şi evalua şi îmbunătăţi serviciile,
concluzia că munca acestora trebuie evaluată pe baza bibliotecile, ca toate organizaţiile non-profit,
produsului finit: catalogul în sine.
împrumută tehnici de management folosite în cadrul
În contextul în care bugetele sunt reevaluate şi în organizaţiilor care au ca scop profitul. Măsurarea
care se pune accent tot mai mult pe contabilizarea productivităţii din cadrul organizaţiilor economice
muncii individului şi a instituţiei, este firească intenţia presupune că, o dată ce au fost produse, bunurile de
de a relua discuţiile privind stabilirea unui etalon consum trebuie să respecte anumite cerinţe şi un
formal al productivităţii catalogatorilor. Cu toate anumit nivel al calităţii. Rezultatul se măsoară în orele
acestea, dezbaterea asupra acestui subiect rămâne la de muncă necesare realizării unui produs „X” şi în
fel de controversată astăzi ca şi acum trei decenii.4
numărul de produse “X” obţinute. Într-o lume a
Evaluarea catalogatorilor
producţiei, stabilirea reperelor în evaluarea fluxurilor
În ceea ce priveşte evaluarea catalogatorilor în de lucru şi în îmbunătăţirea gradului de folosire a
funcţie de performanţele obţinute, se ştie că persoanele resurselor sunt posibile datorită rezultatelor care se pot
♦ Traducerea articolului: Flavia Capşa – Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara.
2 Charbonneau, M. D. Production benchmarks for catalogers in academic libraries: are we there yet? În: Library Resources
& Technical Services, 49, (1), 40-48, 2005, p. 41.
3 Chapman, A; Massey, O. A catalog quality audit tool. În: Library Management, 23, (6/7), 314-324, 2002, p. 314.
4 Charbonneau, M. D. Production benchmarks for catalogers in academic libraries: are we there yet? În: Library Resources
& Technical Services, 49, (1), 40-48, 2005, p. 40.
5 Charbonneau, M. D. op. cit., p. 41.
6 Stamm, A. Catalog Department Annual Report for Fiscal Year 2004-2005. University Library, Northwester University.
Extras: July 15, 2006. În: http://staffweb.library.northwestern.edu/catalog/annreport/annrep05.pdf.
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număra şi standardiza. Se pare însă că încercarea de a
aplica serviciilor unei organizaţii nonprofit astfel de
standarde de măsurare nu are prea mulţi sorţi de
izbândă.7
Produsul realizat de catalogatori este foarte
specializat, drept pentru care acesta nu poate fi
cuantificat în mod analog măsurătorilor automatizate.
Catalogatorii şi cei care conduc serviciul catalogare
recunosc că timpul alocat descrierii unei cărţi poate fi
mai mare, de exemplu, în cazul în care aceasta are mai
multe volume. Deşi beneficiază de reguli şi standarde
bine definite, catalogarea presupune, de fapt, o muncă
intelectuală ce face apel adesea la puterea de judecată a
catalogatorilor. Cei care practică această meserie ştiu
că se întâmplă frecvent să existe păreri diferite atunci
când este vorba de catalogarea unui document,
catalogatorii consultându-se adesea între ei. Acest
schimb de păreri trebuie interpretat pozitiv, deoarece
acesta poate face uneori lumină în acest complex
proces de gândire.8
Atunci când se stabileşte un sistem de verificare a
performanţei, pe baza unor standarde măsurabile, acest
lucru trebuie făcut cunoscut şi catalogatorilor. Printre
calităţile necesare unui şef se numără şi aceea de a fi un
bun vânzător, precum şi de a avea putere de convingere
asupra subordonaţilor, astfel încât să-i facă să înţeleagă, de
exemplu, că o anumită idee nu este bună doar pentru
organizaţie, ci şi pentru ei, atât din punct de vedere
personal, cât şi profesional. De cele mai multe ori,
beneficiile evaluării performanţelor sunt evidente, nu însă
şi pentru catalogatori, care pot fi indignaţi. Literatura
privind managementul resurselor umane consideră că
verificările performanţelor angajaţilor sunt extrem de
necesare, deoarece ajută la îndeplinirea a trei scopuri
principale:
- asigurarea (în ceea ce priveşte angajaţii) unui
feedback sistematic şi formal;
- asigurarea unui mecanism de control al
comportamentului angajaţilor;
- obţinerea (pe baza măsurătorilor obiective ale
productivităţii) unei metode de a determina care este
meritul şi ce recompensă trebuie să primească fiecare
angajat în parte.9
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Etaloanele performanţei
Înainte de a evalua productivitatea angajaţilor,
trebuie stabilite şi aduse la cunoştinţa acestora
standardele sau etaloanele performanţei, astfel încât
ei să ştie care sunt obiectivele ce trebuie atinse.
Implicarea angajaţilor în realizarea standardelor de
performanţă poate asigura “caracterul vandabil” al
noului procedeu de evaluare; în plus, cine ştie cel mai
bine în ce constă respectiva activitate, dacă nu chiar
cei care o realizează? Atunci când stabilesc
standardele de performanţă, managerii ar trebui să
aibă în vedere obiective specifice, măsurabile şi
realizabile.10 Fiecare standard de performanţă trebuie
să conţină “explicaţii care să specifice sau să descrie
conduita la locul de muncă sau acele rezultate ale
muncii care pot fi interpretate într-un mod obiectiv.”11
Ideea care stă la baza oricărui standard de
performanţă este aceea de a asigura transparenţa,
înlăturând orice suspiciune privind atitudinea
subiectivă a superiorilor.
Calitate versus cantitate
Etalonul este un standard cu ajutorul căruia se
măsoară sau se evaluează. Termenul de “etalon în
producţie” se referă la o serie bine definită de criterii
de evaluare cu ajutorul cărora se măsoară şi se
compară un produs finit, din punct de vedere cantitativ
şi calitativ. În ceea ce priveşte realizarea unui catalog,
etaloanele înseamnă acele norme sau standarde
destinate evaluării rezultatelor catalogării. Rezultatele
catalogării se definesc în funcţie de cantitate (numărul
de documente catalogate) şi de calitate (precizia şi
caracterul unitar al muncii intelectuale depuse). 12
Graham afirmă că, în domeniul catalogării, “calitatea
este mai greu de definit; cu toate că este deseori
asumată şi preţuită în literatura referitoare la
controlul bibliografic, nu pare să fie prea bine
precizată.”13 Hider şi Mohammed se întrec să afirme
că, deşi este mai importantă calitatea înregistrărilor
decât cantitatea, aceasta este în mod evident dificil de
măsurat.14
Din păcate, verificarea calităţii înregistrărilor
bibliografice se rezumă în cele mai multe cazuri la a

7 După o muncă de douăzeci şi unu de ani într-o “organizaţie care oferă servicii” sunt complet de acord. Eficienţa în deservirea
utilizatorilor este foarte subiectivă şi extrem de greu de evaluat.
8 Charbonneau, M. D. Production benchmarks for catalogers in academic libraries: are we there yet? În: Library Resources &
Technical Services, 49, (1), 40-48, 2005, p. 47
9 Charbonneau, M. D. op. cit., p. 42
10 Turner, Anne M. Appraising Support Staff: Not Just a Silly Paper Ritual În: Library Administration and Management, 4, nr. 4,
1990, apud: Charbonneau, M. D. op. cit., p. 42.
11 Goodson, Carol F. Complete Guide to Performance Standards for Library Personnel (New York: Neal-Schuman, 1997). apud:
Ibidem.
12 Ibidem, 41
13 Graham, Peter S. Quality in Cataloging: Making Distinctions. În: Journal of Academic Librarianship 16, no.4, 1990, apud:
Ibidem.
14 Hider, P.; Mohammed, R. Ensuring cataloging students meet the mark: testing the validity of a cataloging worksheet marking
scheme. În: Journal of Education for Library and Information Science, 46, 1, 2005, 3-20, p. 6.
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calcula câte greşeli conţine o înregistrare. Regula care
stă la bază evaluării catalogării – a celei descriptive, în
special – face ca depistarea greşelilor să reprezinte mai
mult decât “o simplă valoare”. Principalul standard se
bazează pe ideea de lipsă a erorilor, iar numeroasele
reguli fac ca identificarea acestora să fie foarte rapidă.15
După cum am mai spus, în mod inevitabil există şi cazuri
care necesită o dezbatere mai amănunţită.
La fiecare evaluare a performanţei, există însă riscul
de a măsura doar ceea ce este cel mai uşor de măsurat,
nu şi ceea ce este cel mai important de măsurat.16 Or,
„Nu tot ceea ce este important poate fi numărat, şi nu tot
ce poate fi numărat este şi important”.17
Poate că, pentru catalogatori, dificultatea cea mai
mare nu constă în definirea calităţii (spre exemplu,
nivelul de precizie, lipsa erorilor, înţelegerea
principalelor reguli de catalogare, relevanţa punctelor de
accese), ci, mai degrabă, în a admite procentul de greşeli
acceptabil sau anumite tipuri de greşeli care apar în
înregistrările bibliografice. Standardul de măsurare a
performanţei calităţii trebuie să aibă în vedere numărul
de greşeli majore, şi nu cel de greşeli minore. Exemple
de greşeli mai puţin importante: folosirea incorectă a
semnelor de punctuaţie, lipsa unei litere sau o greşeală
de tipar. Greşeli majore: erori în alegerea punctelor de
acces, atribuirea incorectă a cotei, câmpuri MARC
incorecte sau crearea unei înregistrări de autoritate
incorecte.18 Unul dintre standardele menţionate în Copy
Cataloger Performance Evaluation Criteria, de la
biblioteca de cercetare Charles E. Young – Universitatea
din California, Los Angeles (UCLA), presupune
“asigurarea că procesul de catalogare este complet şi
exact – cu toate că toţi catalogatorii ar trebui să încerce
să atingă o rata zero a greşelilor, se acceptă o rată de 23% în ceea ce priveşte indexarea şi accesul.”19
Standarde de catalogare
După cum am arătat, nu se poate trece la evaluarea
performanţelor până nu se stabilesc etaloanele de
producţie, cu ajutorul efectiv al angajaţilor şi/sau prin
informarea acestora. Universitatea Berkeley din
California defineşte standardele catalogării în funcţie de
răspunsul la următoarele întrebări:
- Care este contextul în care se poate obţine
performanţa? Care sunt condiţiile minime necesare
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îndeplinirii acestei activităţi, ţinând cont de
echipamentele necesare, de pregătirea profesională, de
verificare şi de documentare?
- Care sunt indicatorii de performanţă – ce folosim
sau ce ar trebui să folosim pentru a măsura performanţa?
Cum anume măsurăm performanţa folosind aceşti
indicatori, în raport cu respectarea standardelor?
- Care sunt standardele minime acceptate în cazul
unei performanţe satisfăcătoare, într-un anumit context?20
Materialul realizat de Universitatea Berkeley din
California abordează problema standardelor pentru toate
serviciile din cadrul departamentului de catalogare
(catalogare prin copiere, catalogare primară etc.). Pe
baza detaliilor privind standardele incluse în acest
document, evaluările angajaţilor nu pot fi decât
obiective, deschise şi previzibile.
Cât priveşte standardele de timp în procesarea
înregistrărilor, bibliotecarii sunt de acord că există
numeroşi factori care pot afecta durata de timp necesară
catalogării unui document. Prioritatea unităţii
bibliografice, tipul de document (carte, serial, hartă,
partitură etc.), numărul exemplarelor disponibile şi
limba în care este scris textul sunt doar câţiva dintre
factorii care împiedică standardizarea tuturor timpilor
necesari realizării unei operaţiuni de catalogare.
Standardele privind timpul alocat catalogării se definesc
cel mai bine prin raportarea la fiecare serviciu de
specialitate al bibliotecii.21 În standardul elaborat pentru
serviciul de copiere a înregistrărilor din cadrul Young
Research Library – UCLA, se spune: “Înregistrările
bibliografice trebuie realizate în timp util şi conform
standardelor productivităţii.” Aşadar: - documentele
trebuie catalogate în funcţie de normele stabilite de
catalogatori şi de şefii departamentului; - trebuie
acordată prioritate documentelor ce necesită descrierea
urgentă, conform standardelor stabilite; - trebuie
catalogate cel mult 2-3 titluri / oră, pentru a menţine un
nivel ridicat al preciziei; - trebuie precizat superiorilor
numărul de ore alocat procesului de catalogare (prin
formularele lunare de statistică).22
Chiar şi după decenii de conştientizare, dialog,
studii privind realizarea etaloanelor de performanţă,
sarcina evaluării muncii efectuate de catalogatori şi
modalitatea de realizare a evaluării continuă să fie
subiect de dezbatere. Listele de discuţii online ale

15 Ibidem.
16 Chapman, A; Massey, O. A catalog quality audit tool. În: Library Management, 23, (6/7), 314-324, 2002, p. 314.
17 Cuvinte atribuite lui Albert Einstein sau citate de pe un afiş din biroul său de la Institute for Advanced Study de la Princeton.
18 Charbonneau, M. D. Production benchmarks for catalogers in academic libraries: are we there yet? În: Library
Resources & Technical Services, 49, (1), 40-48, 2005, p. 45.
19 Hixson,C. Copy Cataloger Performance Evaluation Criteria / maintained by Cataloging Department, Charles E. Young
Research Library, UCLA, 1999. În: http://www.library.ucla.edu/cataloging/personnel/la4evaluation.htm (15 iulie 2006)
20 Aurelle, E.; Conkin, M.; Mendoza, T. Cataloging Standards, The Library, University of California Berkeley, 2005. În:
http://www.lib.berkeley.edu/Staff/BPM/srcecat1.html (6 iulie 2006).
21 Ibidem.
22 Hixson,C. op. it.
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catalogatorilor oferă zilnic informaţii despre
metodele şi părerile personale ale acestora. Aceste
forumuri conţin atât aprecieri, cât şi critici. Numărul
de documente care trebuie descrise de un catalogator
a fost unul dintre subiectele dezbătute recent pe unul
dintre aceste forumuri. După îndelungate discuţii, tot
nu s-a ajuns la un consens asupra normei şi asupra
chestiunii dacă se poate sau nu evalua cu ajutorul ei
munca unui catalogator. Iată câteva dintre opinii: “În
prezent, termenul de normă este adesea evitat,
standard sună mai bine.” “Standardele şi normele
reprezintă acelaşi lucru.” “Există o foarte mică
diferenţă între standard şi normă.” “În unele
situaţii, normă înseamnă de fapt rată.” “Normele nu
ar
trebui
folosite
în
evaluarea
muncii
catalogatorilor, deoarece nu reflectă cu precizie
activitatea lor” etc.23
Ca un adaos la numeroasele deficienţe în ceea ce
priveşte alegerea şi instituirea etaloanelor performanţei,
trebuie spus că nu toţi catalogatorii fac parte din instituţii
în care se realizează evaluări, în special evaluări
realizate de personalul superior ierarhic. Multe
organizaţii şi biblioteci pot angaja un bibliotecar care să
se ocupe de catalogare şi de proiectele speciale, şi dacă
nu mai există un alt bibliotecar cu experienţă în
catalogare, nu mai există o altă persoană care să
evalueze performanţa. Un caz recent discutat în mediul
biblioteconomic american (v. American Libraries) este
cel al unui absolvent LIS (Library and Information
Science) care îndeplineşte funcţia de unic catalogator. El
a declarat că, după doi ani de experienţă şi comunicare
online cu alţi colegi catalogatori, se simte mult mai
încrezător în forţele sale. Nu suntem însă convinşi că
munca sa poate fi evaluată obiectiv, la stadiul şi în
situaţia în care se află.24
După o atentă studiere a literaturii de specialitate
pe acest subiect, suntem în măsură să-i susţinem pe
aceia care au afirmat că, pentru o evaluare corectă a
muncii catalogatorului, este necesară o cercetare mult
mai temeinică. Charbonneau numeşte următoarele
obiective de cercetare pentru ca acest deziderat să fie
realizabil:
- Investigarea altor organizaţii (altele decât
bibliotecile) care oferă servicii publice, pentru a vedea
cum realizează acestea evaluarea şi măsurarea
productivităţii angajaţilor;
- Realizarea unor studii privind timpul alocat
catalogării, pentru a stabili dacă se poate determina
nivelul productivităţii catalogatorilor;
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- Promovarea, în domeniul catalogării resurselor şi
publicaţiilor electronice, a acelor etaloane folosite în
catalogarea documentelor tradiţionale, a înregistrărilor
din bazele de metadate etc.;
- Dezvoltarea acelor indicatori ai calităţii care nu
influenţează corecta aplicare a principiilor, practicilor şi
standardelor de catalogare;
- Explorarea posibilităţii de a dezvolta o metodă
computerizată care să ofere managerilor un instrument
de evaluare a calităţii catalogării, pe baza unor programe
la nivel local.25
Adevărata evaluare a catalogatorilor va fi posibilă
abia după identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor
acestora şi odată cu stabilirea unor standarde de
performanţă. Din păcate, tocmai din cauza naturii
“discutabile” a catalogării, în viitorul apropiat nu se
întrezăreşte un rezultat atât de cuprinzător.
Evaluarea catalogului
Cea de-a doua metodă de evaluare a muncii
catalogatorilor, metodă pe care o vom analiza în
continuare în articolul de faţă, este verificarea
catalogului în sine. Această metodă presupune analiza
conţinutului propriu-zis al catalogului şi compararea
acestuia cu înregistrările deja existente. În timp ce
multe dintre articolele publicate în revistele americane
pun accent pe importanţa corectitudinii catalogului,
recunoscând astfel importanţa muncii depuse de
catalogator, articolele publicate în revistele englezeşti
sau cele scrise de autori englezi subliniază mai ales
importanţa unităţii catalogului, în detrimentul celei
privind performanţele individuale ale catalogatorilor.
Conform opiniei autorilor britanici, catalogatorii ar
trebui evaluaţi ca echipă, important fiind produsul
final. Catalogul în sine este ceea ce îi interesează pe
utilizatori, şi nu câte înregistrări sunt realizate într-o
anumită perioadă de timp sau dacă normele sunt
mulţumitoare. Este evident că responsabilitatea
catalogatorilor şi ale superiorilor ierarhic este să
asigure catalogarea cât mai rapidă şi mai corectă a
noilor înregistrări, dar, dacă vom concentra eforturile
de a revizui catalogul, catalogatorii şi catalogul vor
putea fi evaluaţi simultan.
În cazul bazelor de date care conţin cataloagele unei
biblioteci, greşelile sunt inevitabile. Fără a avea o
imagine clară asupra ponderii acestora, nu se poate
garanta succesul eforturilor de a reduce numărul de
greşeli, cu atât mai puţin de a răspunde întrebărilor mai
complexe legate de calitatea catalogului.26

23 Citatele din intervenţiile participanţilor la listele de discuţii, unele fiind parafrazări, au fost folosite doar pentru a demonstra
diversitatea părerilor din domeniul catalogării.
24 Marx, A. Life isn’t fair. În: American Libraries 37, 6, 2006, p. 36.
25 Charbonneau, M. D. Production benchmarks for catalogers in academic libraries: are we there yet? În: Library
Resources & Technical Services, 49, (1), 40-48, 2005, p. 47.
26 Chapman, A; Massey, O. A catalog quality audit tool. În: Library Management, 23, (6/7), 314-324, 2002, p. 314.
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Deoarece nu existau metodologii de măsurare a
calităţii unui catalog, bibliotecile din Essex (Marea
Britanie) şi Biroul pentru Reţele de Biblioteci din
Marea Britanie (UKOLN), cu sediul la Universitatea
Bath, au dezvoltat un instrument cu ajutorul căruia o
bibliotecă poate face evaluarea singură. Scopul
acestui studiu-pilot nu a fost acela de a descoperi
numărul de greşeli din cadrul unui catalog, ci de a
cerceta dacă au fost măsurate greşelile importante.
Instrumentul de verificare a constat într-un sistem de
două teste care verificau: catalogul - şi - colecţia, iar
apoi: colecţia – şi - catalogul. Pentru a măsura
exactitatea înregistrărilor bibliografice, UKOLN a
creat o listă de verificare împărţită după tipurile de
greşeli şi după câmpurile bibliografice. Dorinţa de a
realiza un indicator obiectiv de măsurare a
performanţei a fost atât de mare, încât s-a pus accent
pe precizia în transcrierea în sistem automatizat, şi nu
pe precizia subiectivă a intelectului. Greşelile au fost
împărţite în două categorii (informaţii incorecte şi
câmpuri lipsă), în loc să se facă diferenţa între greşeli
de ortografie, erori ale codului MARC şi abateri de la
regulile de catalogare. De fapt, nici ideile care
fuseseră dezbătute în repetate rânduri nu au fost
avute în vedere de acest instrument de verificare.
Verificarea începe cu o selecţie aleatorie a
înregistrărilor. Pentru fiecare înregistrare se caută
documentul care îi corespunde la raft. Se selectează
documentele din cinci în cinci u.b. aflate la stânga
lotului de documente selectate iniţial, constituind
astfel un grup. Se verifică apoi înregistrările acestui
grup, confruntându-le cu documentele în sine, în
timp ce documentele celui de-al doilea grup se
confruntă cu înregistrările corespunzătoare etc.
Principiul este a calcula proporţia de înregistrări care
au cel puţin o greşeală (greşeală de tastare, dată
incompletă sau un câmp omis). 27 Sunt necesare 17
ore pentru a localiza şi verifica 305 documente şi
înregistrările corespunzătoare celor 5 poziţii la
stânga. Media este deci de mai puţin de 18
înregistrări pe oră.
Din cercetarea întreprinsă, au rezultat 13
documente care nu erau la raft, ele fiind împrumutate,
şi 3 documente care nu au putut fi găsite nici după
două căutări. Un document în scriere chirilică nu a
putut fi verificat, iar înregistrările pentru 4 documente
în chineză au fost verificate doar conform regulilor de
transliterare. Cu toate acestea, au fost găsite şi
verificate 288 de documente. Dintre acestea, 189 nu
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aveau erori în câmpurile verificate, celelalte 99 de
înregistrări (34,4%) având cel puţin o eroare.
Presupunând că acele 17 documente neverificate nu
conţineau erori sau că, dimpotrivă, puteau conţine cel
puţin o greşeală, proporţia de erori la care s-a ajuns în
final este undeva între 32,4% şi 38%. Deşi cifra pare
mare, nu trebuie să ignorăm faptul că multe dintre
aceste greşeli pot fi minore. Împărţind greşelile în
mari şi mici, au fost detectate 22 de greşeli mari;
presupunând că aceste 22 greşeli sunt în documente
separate, rezultă că doar 7,6% din documentele
verificate conţin erori majore.28
Rolul de diagnosticare al procesului de auditare
afost minimalizat în favoarea semnalării incidenţei
erorilor. Nu doar calitatea catalogului este importantă, ci
şi modalităţile de îmbunătăţire a acestuia, ceea ce
presupune cunoaşterea acelor părţi ale colecţiilor
bibliotecii care pun probleme de catalogare specifice.
Suspiciunea că înregistrările sunt de o calitate scăzută
poate fi confirmată sau infirmată prin analiza unor
exemple separate sau a unor seturi de înregistrări, însă
pentru a descoperi greşelile neprevăzute este nevoie de o
verificare prin sondaj în întregul catalog.29
Erori de catalog
Aşa cum există dezbateri şi discuţii în jurul
standardelor de performanţă, la fel de dificilă este
definirea erorii şi stabilirea diferenţei dintre o eroare
majoră şi una minoră.30 Cercetătorii de la British Library
au încercat să răspundă acestei provocări prin dezvoltarea
unei metodologii care să măsoare calitatea înregistrărilor
bibliografice. Folosind normele din Functional
Requirements of Bibliographic Records (FRBR),
elaborate de IFLA, ei au creat un sistem de măsurare a
calităţii înregistrărilor independente.31
Autorii au considerat că analiza comparativă între
numărul de documente şi calitatea înregistrărilor
bibliografice înseamnă, în fapt, o comparaţie între
dovezi tari şi dovezi slabe. Exemple de dovezi tari:
efortul de a crea înregistrări şi cel de a le măsura.
Măsurarea calităţii înregistrării se reduce, în final, la
măsurarea utilităţii informaţiilor, din punctul de vedere
al unui utilizator care consultă catalogul electronic.
Scopul dezvoltării unui procedeu sistematic de măsurare
a calităţii este acela de a redresa în mod artificial acest
dezechilibru al dovezilor. Strategia constă în a face
supoziţii solide despre calitate, raportând valoarea
atributelor unei înregistrări bibliografice la cerinţele
utilizatorilor.32

27 Ibidem, 316.
28 Ibidem, 319.
29 Ibidem, p. 322.
30 Hider, P.; Mohammed, R. Ensuring cataloging students meet the mark: testing the validity of a cataloging worksheet
marking scheme. În: Journal of Education for Library and Information Science, 46, 1, 2005, 3-20, p. 6.
31 MacEwan, M.; Young, T. Quality vs. quantity: developing a systematic approach to a perennial problem. În: Catalogue &
Index, 152, (1), 1-7, 2004, p. 1.
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În cercetarea realizată de British Library, calitatea a
fost definită cu ajutorul a trei elemente:
1. Nivelul conţinutului – nivelul descrierii AACR2,
clasificarea subiectului sau stabilirea vedetei de subiect,
principalele înregistrări de autoritate etc.;
2. Precizia conţinutului – transcrierea unei
înregistrări, conform standardelor;
3. Conformitatea cu scopul propus – importantă în
analiza raportului dintre calitate şi nevoile
utilizatorilor.33
Relaţia dintre aceste elemente este asigurată prin
conformitatea cu scopul propus, în sensul aplicărăă
consistente şi precise a standardelor de catalogare în
realizarea descrierilor bibliografice. Bineînţeles că pentru
utilizator, unele date şi operaţiuni vor fi mai importante
decât altele. Sistemul de măsurarel a reflectat acest lucru,
atribuind valori conform importanţei acordate de
utilizator.
FRBR este unealta perfectă pentru evaluarea
înregistrărilor bibliografice, oferind câteva elementecheie pentru un sistem de măsurare pertinent (o medie
de 90% în ceea ce priveşte exactitatea subiectului; se
poate realiza o analiză detaliată a descrierii
bibliografice etc.).34
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Decât să se încerce măsurarea calităţii
înregistrărilor bibliografice, prin adăugarea valorii
atributelor conţinute de aceasta, s-a calculat valoarea
elementelor lipsă sau incorecte. S-a determinat apoi
valoarea atributelor pe care înregistrarea trebuie să le
includă, eliminându-se valoarea datelor lipsă sau greşite.
Aşa a fost posibilă determinarea procentului de
înregistrări bibliografice de calitate.35
Concluzie
Fie că se apelează la indicatori de performanţă, în
ceea ce priveşte evaluarea individuală a catalogatorilor,
fie că întregul catalog este verificat cu scopul de a fi
îmbunătăţit, trebuie realizate verificări regulate, pentru a
ne asigura că accesul utilizatorilor la informaţia dorită
este unul rapid. Personalul implicat în procesul de
catalogare ar trebui să fie evaluat pe baza produsului
colectiv final, iar metodele de evaluare descrise anterior
par promiţătoare.
Asemeni poliţiştilor, catalogatorii nu trebuie să uite că
este de datoria lor să vină în sprijinul utilizatorilor. Atâta
timp cât îşi păstrează conştiinciozitatea şi
profesionalismul, orice formă de evaluare nu va face
altceva decât să le demonstreze valoarea în cadrul
organizaţiei.

32 Ibidem, p. 1.
33 Ibidem, p. 2.
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 3. În ceea ce priveşte determinarea valorii anumitor atribute ale înregistrării, autorii explică faptul că fiecare câmp
a fost evaluat pe baza definiţiei calităţii înregistrării. Fiecare câmp a fost apoi examinat din punctul de vedere al regăsirii
informaţiei, identificării, selecţiei şi obţinerii înregistrărilor din catalog şi notat în funcţie de acestea.

Amy F. Fyn

Colaborări în spaţiul universitar.
Parteneriate între bibliotecile universitare şi facultăţi♦
Introducere
Din raţiuni de eficienţă, universităţile încearcă să
găsească modalităţi cât mai bune de utilizare a
resurselor. Pentru ca o organizaţie să supravieţuiască,
sunt necesare colaborările între departamente sau
diviziuni. Bibliotecile universitare au fost nevoite să
intre în relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte
departamente din campus. Cel mai adesea, acestea sunt
cooperări cu departamentul de tehnologie a informaţiei.
Totuşi, în literatura biblioteconomică din ultima vreme,
a sporit numărul de articole care vorbesc despre
parteneriate cu alt gen de servicii36, cum ar fi
restaurantele fast-food sau cafenelele.
Articolul de faţă se concentrează asupra acelor

biblioteci care intră de bunăvoie în relaţii de colaborare
cu alte departamente sau diviziuni ale universităţilor,
pentru a oferi servicii îmbunătăţite. Ne propunem să
examinăm literatura care tratează despre colaborările de
succes între departamentele universităţilor şi bibliotecile
universitare, pentru a oferi o imagine asupra varietăţii
acestora, pentru a identifica raţionamentul care le pune
în mişcare, posibilele beneficii şi, nu în ultimul rând,
pentru a afla care sunt cele mai bune experienţe în ceea
ce priveşte aceste colaborări.
Cooperarea implică participarea unor grupuri de
sine stătătoare care lucrează împreună. Nu este necesară
contopirea diviziunilor implicate în colaborare, ci, mai
degrabă, un parteneriat între două structuri autonome.

♦ Traducerea articolului: Maria Ghiurutan Tomescu, Universitatea de Vest, Timişoara.
36 Numeroase publicaţii consacră numere întregi acestei teme.
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Dat fiind că acest tip de colaborare este din ce în ce mai
frecvent folosit, este important să trecem în revistă diferitele
moduri de parteneriat alese de instituţii, să aflăm ce a condus
la iniţierea acestor colaborări şi, în final, cum funcţionează
individual structurile implicate (departamente, servicii etc.),
ca rezultat al colaborării. Înţelegerea mecanismului care
susţine colaborarea poate ajuta alte biblioteci în alegerea
unui tip de colaborare potrivit pentru sistemul lor. Aşadar,
pentru biblioteci, cele mai bune experienţe în acest domeniu
pot constitui un ghid sau un îndrumar privind etapele
necesare demarării unei asemenea colaborări.
Colaborări universitare
Bibliotecile de colegiu sau cele universitare sunt
părţi ale unor organizaţii mai mari care au misiune de
cercetare. Pentru a-şi îndeplini şi chiar a-şi depăşi
obiectivele propuse, bibliotecile trebuie să aibă o
imagine clară asupra acestor obiective şi apoi să aloce
resursele necesare, într-o manieră responsabilă, ţinând
cont de nevoile, dar şi de posibilităţile instituţiei.
Bibliotecile universitare descoperă tot mai mult că
parteneriatele cu alte departamente universitare le ajută
în îndeplinirea propriilor misiuni.
Dincolo de parteneriatele realizate ca urmare a unor
directive la nivelul întregii universităţi şi dincolo de
avantajele financiare care rezultă din parteneriate, există
multe argumente pentru ca bibliotecile să exploreze şi să
pună în aplicare parteneriate cu alte departamente ale
universităţilor.
Bibliotecile universitare trebuie să găsească
modalităţile de a se menţine în mediul de cercetare
contemporan, ce devine tot mai dependent de Internet
şi de datele accesibile online, de resursele care pot fi
accesate din afara bibliotecii sau chiar a spaţiului
universitar. Cooperările care recunosc natura
schimbătoare a cercetării şi care au flexibilitatea
necesară de a realiza reunirea unor servicii
pertinente, sporesc vizibilitatea şi utilitatea
bibliotecii, aceasta putând oferi utilizatorilor servicii
îmbunătăţite.
Varietatea colaborărilor cu biblioteca
Bibliotecile cooperează cu multe structuri
universitare pentru a-şi dezvolta serviciile. Colaborările
pe care le-am avut în vedere în această lucrare cuprind o
gamă variată, de la parteneriatul cu departamentul de
atletism privind strângerea de fonduri pentru dotarea
bibliotecii, până la colaborarea cu viitorii profesori
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(programul Early Childhood Center – ECC), privind
realizarea unei curricule adecvate vârstei.
Desigur, bibliotecile nu trebuie să se limiteze la
oportunităţile prezentate în această lucrare care se
rezumă la exemplele de colaborări pe care le-am reperat
în literatura de specialitate.
Raţiuni şi potenţiale beneficii ale colaborării
O formă simplă de colaborare este interacţiunea
dintre un bibliotecar şi un utilizator sau un alt bibliotecar.
Colaborările pe care le pot angaja bibliotecile presupun
ca interacţiunile să se producă la nivel instituţional, ele
vizând un număr mai mare de utilizatori (beneficiari).
Colaborarea dintre un profesor şi un bibliotecar specialist
în domeniul de studiu al profesorului reprezintă un gen
aparte de parteneriat. Participarea la actualizarea
bibliografiei de curs şi informarea profesorului asupra
resurselor pe care biblioteca le poate pune la dispoziţie
pentru transferul de informaţie, pe parcursul orelor de
curs, creează un mediu favorabil succesului în procesul
de predare şi de învăţare.
Pentru a redirecţiona energia exuberantă a
studenţilor implicaţi în programul ECC de la
Universitatea Concordia, două echipe de profesori au
recurs la ajutorul unui bibliotecar din Centrul de Resurse
al universităţii37. A fost alcătuită o programă care se
bazează pe resursele disponibile în acest centru pentru
susţinerea activităţii de documentare a studenţilor.
Alcătuirea unei asemenea programe, necesară la toate
nivelurile universitare, de la asistenţi până la profesori,
este ideală pentru cadrele didactice care au teme de
cercetare şi pentru studenţi, în procesul de învăţare.
În literatura biblioteconomică au fost publicate
numeroase articole despre biblioteci sau bibliotecari care
colaborează cu cadrele didactice sau cu studenţi.38 În
prezent, bibliotecile şi bibliotecarii dezvoltă o varietate
mai largă de colaborări, având ramificaţii dincolo de
departamentele academice propriu-zise, către alte
diviziuni din cadrul instituţiei-mamă.
O altă colaborare des întâlnită este cea dintre
departamentul de IT şi bibliotecile universitare. Mai
multe facultăţi au iniţiat o astfel de cooperare şi s-au
îndreptat către un model nou: Information Commons
(spaţii comune de informare). În cadrul acestui model,
biblioteca şi departamentul IT împart acelaşi spaţiu fizic,
oferind utilizatorilor servicii atractive. Amintim aici
două astfel de colaborări: cea dintre Indiana University
Bloomington şi Centrul de Servicii de Tehnologie a
Informaţiei, privind crearea unui spaţiu comun de

37 Christian, E; Bakker, J. Little heroes of early literacy: A laboratory preschool and library collaboration. În: Knowledge
Quest, 33(2), 2004, p. 63-65.
38 Scales, J.; Matthews, G. Compliance, Cooperation, Collaboration and Information Literacy. În: The Journal of Academic
Librarianship, 31(3), 2005, p. 229-235.
39 Dallis, D.; Walters, C. Reference services in the commons environment. În: Reference Services Review, 34 (2), 2006, p.
248-260.
40 Malenfant, C. The information commons as a collaborative workspace. În: Reference Services Review, 34 (2), 2006, p.
279-286.
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informare39, şi cea dintre biblioteca şi departamentul IT
de la Westminster College – Utah40.
Astăzi, spaţiul comun de informare este una dintre
cele mai populare forme de colaborare (sigur, există
multe alte posibilităţi de colaborare, ce nu necesită o
concentrare a serviciilor într-o unică locaţie). Serviciile
de IT pot pune la punct o sală a calculatoarelor care să
fie găzduită de bibliotecă, personalul IT oferind
studenţilor asistenţă în utilizarea calculatoarelor. Acest
tip de parteneriat plasează ambele servicii de informare
în acelaşi spaţiu, permiţând simultan accesul la
bibliotecă şi utilizarea computerului.
Malenfant remarcă oportunităţile suplimentare pe
care le oferă întrepătrunderea departamentelor, ca
rezultat al creării unui spaţiu comun de informare. Un
exemplu este efortul reunit al bibliotecii Giovale şi al
departamentului de IT al Universităţii Westminster din
Utah. La Westminster, departamentele sunt într-o reţea
de subordonare (structura administrativă a colegiului a
plasat biblioteca în subordirea departamentului IT).
Directorul bibliotecii răspunde în faţa vice-preşedintelui
diviziunii Resurse de Informare. Odată cu această
colaborare, personalul bibliotecii şi cel a
departamentului IT au putut dezvolta o interacţiune mai
bună. Proximitatea a sporit acomodarea dintre membrii
personalului celor două structuri, încurajând cooperarea,
în cadrul căreia fiecare membru vine cu propriul
domeniu de expertiză.
Oportunităţi de colaborare vin uneori şi din zona
departamentelor non-academice ale universităţii.
Obţinerea de fonduri pentru bibliotecă a fost41 obiectivul
unei colaborări cu departamentul de atletism al
Universităţii din Oklahoma – antrenorul de fotbal şi
bibliotecarii au colaborat la strângerea de fonduri pentru
dotarea bibliotecii. Acest gen de colaborare contribuie la
conştientizarea, în cadrul unei comunităţi mai extinse, a
rolului bibliotecii.
Metode de colaborare
Abordările colaborărilor pot fi la fel de variate ca
şi colaborările în sine, pot fi realizate formal sau
informal, în funcţie de cât de strânsă este interacţiunea
sau în funcţie de structura administrativă aleasă.
Prezentăm mai jos câteva dintre abordările de
colaborare întâlnite.
O bună abordare a colaborării există la
Universitatea Indiana din Bloomington – înainte de
deschiderea Centrului comun de informare, biblioteca
universităţii a semnat un acord cu Serviciul de
Tehnologie a Informaţiei (UITS). Documentul
stipulează serviciile care urmează a fi oferite, felul în
care acestea vor fi conduse, felul în care vor fi finanţate
41 Dallis, D.; Walters, C. op. cit., p. 250-251.
42 Scales, J.; Matthews, G. op. cit.
43 op. cit., p. 233.
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facilităţile, cum şi cine va oferi utilizatorilor referinţe,
suport tehnic, felul în care va edita protocoale, inclusiv
maniera în care Centrul comun de informare va fi lansat
pe piaţă. Schiţarea de la început a responsabilităţilor
diverselor departamente reduce confuzia şi acoperă
toate aspectele, asigurând serviciilor continuitatea şi
după demararea colaborării. Responsabilităţile clare
reduc, de asemenea, eventualele fricţiuni dintre
grupurile implicate. Redactat înainte de a se trece la
punerea sa în practică, acordul a oferit personalului
timpul de a se obişnui cu noile roluri şi atribuţii şi
ocazia de a-şi însuşi noi competenţe necesare ca rezultat
al colaborării.
Din păcate, nu toate colaborările sunt conturate
atât de clar de la început. Malenfant a descris
punerea în funcţiune a spaţiului comun de informare
de la Universitatea Westminster din Utah. Spre
deosebire de colaborarea realizată la Universitatea
Indiana din Bloomington, unde, după cum am văzut,
acordul a fost semnat încă din faza iniţială a
proiectului de colaborare, cea realizată la
Universitatea Westminster păstrează ceva din aerul
“Vestulului Sălbatic”, diferitele subdiviziuni ale
colegiului Westminster şi-au delimitat propriile
responsabilităţi: “Personalul de la serviciul de
circulaţie, de exemplu, a preluat cea mai mare parte
a responsabilităţilor care ţin de întreţinerea primară
a imprimantelor aflate la punctul de lucru [...]
asigurându-se că există hârtie, schimbând cartuşele
de toner şi informând serviciul de IT în caz de
defectare.“
Chiar dacă sunt îndeplinite sarcinile fiecărui
departament, există o probabilitate mai mare de ciocniri
între departamente sau subdiviziuni ale departamentelor
dacă unul dintre grupuri simte că activitatea sa în cadrul
colaborării este mai solicitantă decât cea a celorlalte
grupuri implicate sau dacă trebuie alocată colaborării o
parte mai mare din resursele sale (bani, ore lucrate,
spaţiu fizic).
Evaluarea colaborării
Actualmente, există foarte puţine materiale
referitoare la evaluarea colaborărilor pe care le
realizează bibliotecile. Bibliotecarii de la Universitatea
din Washington au aplicat teoriile lui Kenneth Bruffee,
un cercetător care a analizat colaborările din domeniul
educaţiei, pentru a-şi evalua propria experienţă în munca
de revizuire a cursului42. Cele patru elementele pe care le
discută Bruffee pot fi extrem de interesante şi pentru
biblioteci, acestea putând astfel să-şi înţeleagă propria
experienţă din cadrul colaborării. Astfel, cele patru
elementele – supoziţii, autoritate, compoziţia grupului şi
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limbaj – au fost considerate de autori precum Scales,
Matthews şi Johnson ca aplicabile şi în cazul cooperării
inter-universitare.43.
Conştientizarea supoziţiilor cu care fiecare
partener porneşte în colaborare, reconcilierea acestora
ajută grupurile implicate să înţeleagă confuziile şi
clarifică erorile de comunicare. Modalitatea de
conducere a activităţilor colaborării ar trebui să fie
stabilită de la bun început, pentru a preveni confuzia şi
tendinţele de a intra în competiţie. Compoziţia
grupului afectează modul în care acesta lucrează.
Grupurile mai mici funcţionează mai bine decât cele
mari. Oricum ar fi însă, trebuie stabilite linii clare de
comunicare, astfel încât părţile implicate în colaborare
să aibă toate informaţiile necesare pentru a merge
înainte. Limbajul afectează de asemenea colaborarea
pentru că multe grupuri utilizează un jargon. În
concluzie, elementele colaborării definite de Bruffee
ar trebui luate în considerare înainte de adoptarea unui
parteneriat.
Cele mai bune practici
Bibliotecile au multe în comun cu alte departamente
ale universităţii – aspectul de serviciu pe care îl are o
bibliotecă universitară este o primă garanţie a
deschiderii către parteneriate, fie la nivel individual, fie
cu mai multe departamente. Unele colaborări sunt
posibile doar datorită unor circumstanţe favorabile din
instituţia-mamă, aşadar, ele nu pot fi repetate. Multe
tipuri de colaborări pot fi însă folosite ca model de alte
instituţii, ele ar merita o privire mai atentă din partea
facultăţilor în care sunt posibile colaborările cu
biblioteca. Chiar dacă, din considerente de spaţiu,
biblioteca nu se poate gândi la o colaborare cu serviciile
de alimentaţie publică, pentru a putea deschide, spre
exemplu, o cafenea, un chioşc cu sandwich-uri etc., ea ar
putea amenaja în interiorul clădirii, pentru orele de prânz
şi de cină, un asemenea punct, răspunzând astfel
nevoilor utilizatorilor.
Există multe posibilităţi ca diviziunile de servicii
şi departamentele academice să poată coopera în a
furniza servicii de mai bună calitate. Oferim, mai jos, o
scurtă listă scurtă cu practici şi sugestii de colaborare
aplicabile majorităţii situaţiilor (fie că o colaborare se
află în stadiu de propunere, fie în cel de implementare
şi funcţionare, nu există niciun motiv să se testeze un
alt sistem, dacă respectiva practică a dat rezultate în
altă parte):
- analiza mediului: analiza spaţiului care ar putea fi
disponibilizat pentru munca în echipă; chestionarea
utilizatorilor, pentru a afla care ar fi serviciile
suplimentare dorite, ce ar putea fi îmbunătăţit şi ce a
devenit inutil;
- identificarea departamentului universitar cu care

se poate colabora (uneori, biblioteca este cea abordată
mai întâi);
- abordarea celeilalte entităţi ca partener egal în
colaborare;
- stabilirea obiectivului colaborării, a metodelor de
evaluare a rezultatelor colaborării şi a perioadei în care
colaborarea va avea loc;
- definirea cu claritate a tuturor domeniilor de
responsabilitate, inclusiv a timpului de muncă şi a
bugetului pe care departamentele implicate trebuie să-l
aloce pentru a acoperi fiecare cost;
- examinarea şi revizuirea fiecărui pasaj cuprins în
misiunea bibliotecii, pentru a ne asigura că parteneriatul
corespunde în totalitate acesteia.
Posibile direcţii de dezvoltare
Gama largă de colaborări universitare pe care
bibliotecile le pot realiza nu se poate aplica fiecărei
instituţii în parte, dar ar trebui explorate oportunitatea de
extindere a serviciilor şi încurajarea utilizării serviciilor
de bibliotecă. Fiecare bibliotecă trebuie să stabilească ce
posibilităţi de colaborare pot contribui la propria
misiune. Stabilirea de obiective sau aşteptarea unor
rezultate în urma unei colaborări inter-departamentale îi
menţine pe participanţi concentraţi asupra scopului
colaborării.
La intrarea într-un parteneriat, este omis adesea
sistemul de evaluare. Operaţiunile de evaluare a
succesului unui parteneriat de bibliotecă sunt rar
întâlnite încă – puţine colaborări le au în vedere în
proiectul lor. În lipsa unor obiective clare şi a unor
instrumente de evaluare, este dificil de apreciat dacă o
colaborare este de succes sau nu, aşadar, este dificil de
aflat cum ar putea fi îmbunătăţită sau dacă ea ar trebui
continuată.
Concluzii
Menţinerea bibliotecii ca un punct central al
activităţii universitare îi asigură relevanţa şi îi ridică
statutul. În contextul în care este regândită finanţarea
departamentelor universitare, cele mai valoroase
departamente se dovedesc acelea care reprezintă şi
susţin obiectivele şi misiunea instituţiei. Regândindu-şi
serviciile, folosind spaţiul existent şi planificând
extinderi şi noi construcţii, în perspectiva utilizării în
comun şi a asigurării unor noi facilităţi, biblioteca îşi
menţine funcţia de spaţiu vital al universităţii, pentru
studenţi, profesori şi chiar şi pentru facultăţi ori alte
departamente ale universităţii. Colaborările la proiecte
de cercetare şi realizarea de programe în sprijinul
celorlalte departamente menţin biblioteca în poziţia de
departament vizibil şi valoros, viabil şi flexibil, care
oferă comunităţii universitare mai mult decât cărţi şi un
spaţiu de lucru.

■ Traducerea articolului: Crista Filip – Borderline Services, www.borderline.ro
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Programele Open Source:
o alternativă pentru biblioteci■
Introducere
În articolul său din 2004, Programele Open Source şi
partajarea resurselor, Jeff A. Steely compară în mod
ingenios mediul open source cu vânzarea de prăjituri în
sprijinul celor nevoiaşi. Această imagine sugestivă se
potriveşte şi modului meu de a gândi şi m-a ajutat să înţeleg
conceputul de program open source (POS). Dacă Steely a
ales pâinea pentru a explica ce înseamnă codul programelor
open source, în articolul de faţă, pentru a vorbi despre acelaşi
subiect, vom alege ca termen de comparaţie fursecurile cu
ciocolată, care sunt delicioase şi bine vândute.
La chioşcul deschis cu ocazia evenimentului nostru
în sprijinul celor nevoiaşi, sunt puse la vânzare două
farfurii cu fursecuri de ciocolată, însă numai una dintre
farfurii are ataşată şi reţeta.
Jeff Steely pune cititorului o întrebare esenţială: „Ce
farfurie de prăjituri ai cumpăra? – cea la care fursecurile se
vând cu reţeta ataşată sau cea la care reţeta este secretă?”.
Personal, prefer să cumpăr fursecurile care vin şi cu
reţeta aferentă, din mai multe motive. Unul ar fi acela că
este bine să cunoşti ingredientele prăjiturii înainte să o
mănânci. Acest lucru este benefic în special dacă ai
alergii la diferite alimente sau dacă urmezi o dietă. Alt
motiv este că, dacă îţi place reţeta, ai putea să-ţi
pregăteşti singur mai multe prăjituri din acest sortiment.
Dacă ai reţeta, poţi să experimentezi pe baza ei şi poţi să
o îmbunătăţeşti. Ce ne-am face dacă am cumpăra
fursecurile fără reţetă şi ne-ar plăcea?! Dacă nu avem
reţeta, s-ar putea să nu mai avem niciodată posibilitatea
de a ne bucura de acel fel de fursecuri!
Acum, imaginaţi-vă cu sunteţi la un magazin de
calculatoare, căutând un nou laptop. Magazinul oferă
câteva mărci competitive de sisteme de operare special
proiectate pentru laptop. Producătorii acestor programe
nu oferă „reţeta” la vânzare împreună cu produsul.
Producătorii nu vă permit să vedeţi codul sursă (liniile
de cod, în limbajul de programare). Trebuie să ai
încredere că programul lor misterios este respectabil şi
chiar posedă toate funcţiile şi caracteristicile cărora
producătorul de soft le face reclamă. Trebuie să ai
încredere că preţurile mari pe care le cer pentru
sistemele de operare reflectă cu adevărat valoarea
programelor. La acest magazin de calculatoare,
vânzătorii te asigură că fiecare pachet de programe
beneficiază de îmbunătăţiri şi de actualizări. Însă
vânzătorii devin mai puţin vorbăreţi când îi întrebaţi
cum funcţionează programul. Decizia voastră ar trebui
să fie aceea să plecaţi din magazin şi să căutaţi şi alte
alternative, înainte a face achiziţia.
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După experienţa de la magazinul de calculatoare, un
prieten vă sună să vă spună despre un nou sistem de
operare pe care l-a proiectat şi pe care este dispus să vi-l
instaleze pe laptop. Este dispus să vă dea reţeta pentru
acest nou program, pentru că este open source, ceea ce vă
dă posibilitatea de a examina limbajul de programare, de
a realiza îmbunătăţiri şi actualizări şi chiar de a modifica
soft-ul, pentru a răspunde unor necesităţi particulare.
Programul prietenului vostru vă permite vouă şi
altora să rezolvaţi problemele de funcţionare fără a
apela la un serviciu de întreţinere din partea
producătorului, plătind taxe de întreţinere piperate. Mai
mult, prietenul a realizat o listă electronică de
distribuţie care permite tuturor utilizatorilor acestui soft
să schimbe idei şi să împărtăşească propriile modificări
şi adăugiri aduse programului iniţial, să contribuie la
dezvoltarea soft-ului. În mod ipotetic, acest nou soft sar putea să nu aibă toate caracteristicile pe care le-ar
avea programul misterios vândut la magazinul de
calculatoare. Prietenul dumneavoastră vă asigură că are
colaboratori care dezvoltă noi facilităţi ale soft-ului său.
În plus, prietenul vă aminteşte că sunteţi la fel de
competenţi din punct de vedere tehnic şi deci puteţi să
vă creaţi propriile îmbunătăţiri care să răspundă
cerinţelor proprii.
În urma vizitei la magazinul de calculatoare şi a
conversaţiei cu prietenul, trebuie să luaţi o decizie. Veţi investi
în pachetul de programe fără cod-sursă, oferit de magazin, sau
veţi încerca programul open source oferit de prieten?
Privire generală asupra programelor Open Source
Programele de calculator sunt scrise în limbaje de
programare, cum ar fi C++ sau Perl. Aceste limbaje permit
programatorilor să citească codul sursă şi să înţeleagă
procesul de funcţionare. Este important să clarificăm faptul
că acest cod sursă este doar un limbaj „uman” al
programului de calculator, aşadar, codul sursă nu este
programul propriu-zis. Codul sursă poate fi comparat cu
un traducător, care traduce dintr-o limbă, să zicem
germană, în altă limbă, de exemplu franceză. Programul de
calculator operează, de fapt, în limbaj-maşină, care îi
spune calculatorului ce şi când să facă. Calculatorul
înţelege acest limbaj-maşină sau „limbă maternă” a
calculatoarelor, care este format din zero şi unu (codul
binar). Atunci când creează un program de calculator,
programatorii scriu codul sursă. Odată ce noul cod este
dezvoltat, programatorii depind de programe speciale de
calculator, numite „compilatoare” sau „programe de
asamblare”, pentru a traduce codul sursă în cod binar,
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astfel calculatorul putând să înţeleagă programul.
Vânzătorii sau producătorii de software, cum ar fi
Microsoft, pun pe piaţă numai codul binar sau limbajul
maşină, nu şi codul sursă pe care programatorii l-ar putea
înţelege. Acest lucru dă marilor producători puterea de a
controla îmbunătăţirile şi adăugirile şi de a fi singurele
surse de actualizări şi de suport tehnic – toate acestea ţin
de caracteristicile codului sursă închis. Producătorii sau
vânzătorii nu creează singuri un soft open source; în
schimb, există de obicei o comunitate de programatori
care lucrează împreună la dezvoltarea codului sursă.
Software-ul open source este un soft liber, nu neapărat
din punct de vedere financiar. Programele sunt libere în
sensul că nu li se aplică restricţii sau reglementări. Este la
fel de liber ca şi libertatea intelectuală!
Foarte bine, nu-i aşa? Poate că termenul „liber” este o
mică exagerare, pentru că există o restricţie şi în cazul
programelor open source: niciun software open source nu
poate fi transformat într-un program închis, cu scopul de a
obţine profit. Acest lucru permite oricărei organizaţii sau
persoane să folosească programele open source, să
experimenteze, să le schimbe, să le personalizeze şi, cel
mai important, să colaboreze la îmbunătăţirea
programelor, în beneficiul utilizatorilor şi programatorilor.
Programele open source devin din ce în ce mai bune, pe
măsură ce informaţia trece de la o persoană la alta şi noi
funcţionalităţi sunt dezvoltate şi partajate.
Tehnologia din biblioteci
Tehnologia a devenit vitală în biblioteci deoarece
oferă un acces eficient la informaţie, care trece astfel
dincolo de rafturile de cărţi. Utilizatorii şi bibliotecarii au
ajuns să depindă de tehnologiile curente, să le extindă (în
managementul informaţiei, în controlul circulaţiei şi, cel
mai important, în accesul la informaţie). Partajarea a
devenit de mai mult timp normală între bibliotecile
avansate tehnologic. Soft-ul folosit pentru realizarea
activităţilor de bază ar trebui să fie uşor de actualizat şi
sigur, adică să nu necesite un efort mare pentru întreţinere.
Programele care au cod sursă închis (sau proprietar)
răspund necesităţilor tehnologice ale celor mai multe
biblioteci. Unicorn de la SirsiDynix, Sistemul Integrat
de Bibliotecă Horizon, Oracle de la IBM şi Microsoft
sunt exemple de soft proprietar folosit în biblioteci.
Fiecare marcă de soft proprietar folosit în biblioteci se
bazează pe licenţe, acordate în funcţie de numărul de
utilizatori care pot avea acces la soft. Acest mod de
acordare a licenţelor se numeşte licenţă per post de lucru
şi este administrată de un program care setează gradul de
securitate la nivel de utilizator. De exemplu, dacă 10
utilizatori au acces la programele de calculator ale unei
organizaţii, atunci organizaţia va trebui să cumpere zece
licenţe de utilizator. Cu alte cuvinte, organizaţia va plăti
zece taxe de utilizator per post de lucru pentru a putea
folosi soft-ul proprietar. Programele cumpărate cu
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licenţă pot fi reproduse numai de producător şi, din
cauză că au cod sursă închis, nu pot fi schimbate.
Cea mai mare parte a programelor cu sursă proprietar
au o interfaţă prietenoasă şi oferă multiple funcţii. Însă
pentru majoritatea bibliotecilor marea problemă este că
soft-ul proprietar devine din ce în ce mai scump. Multe
sisteme integrate de bibliotecă ajung la milioane de dolari.
În plus, taxele pentru licenţe şi per loc se pot majora odată
cu creşterea numărului de utilizatori. În aceste condiţii,
multe biblioteci, în special bibliotecile mai mici, iau în
considerare programele open source ca alternativă
economică şi flexibilă pentru proiecte şi pentru dezvoltare.
Programele software libere folosite în biblioteci
Din ce în ce mai multe biblioteci încep să ia în
considerare şi chiar să implementeze noi servicii care
utilizează soft open source, cum ar fi pachetele Koha şi
LAMP. Koha este un sistem de management al colecţiei
folosit pentru catalogare, acces la baza de date,
managementul utilizatorilor, achiziţie şi circulaţie. Koha
este creat pe baza mai multor coduri-sursă, inclusiv
Apache; o echipă de dezvoltare activă îi îmbunătăţeşte şi
îi modifică permanent codul sursă.
LAMP este un acronim pentru următoarele
componente:
- Linux operating system – sistem de operare
distribuit gratuit, similar sistemului UNIX; este
programat în limbajul C şi suportă o interfaţă grafică
(GUI);
- Apache – soft open source foarte popular, care
rulează servicii web pe o platformă UNIX sau Linux;
numeroase statistici online estimează că Apache este
rulat pe 50% din totalul serverelor web din întreaga lume;
- MySQL – sistem de management al bazelor de
date relaţionale (RDMS) cu open source, care stochează
datele sub formă de tabele; este folosit în general pentru
aplicaţii web încorporate (embedded);
- PHP – acronim pentru preprocesor hipertext; este
un limbaj de programare de tip script, folosit pentru
paginile web dinamice;
- Perl – limbaj de programare care lucrează pe mai
multe platforme (UNIX, Linux, Windows, Macintosh) şi care
foloseşte cele mai bune funcţionalităţi din celelalte limbaje.
Aceste patru componente ale LAMP formează baza
unei platforme complete folosită de numeroase websiteuri, inclusiv Yahoo. Instalarea LAMP este uşoară, odată
ce ne familiarizăm cu terminologia şi cu funcţia fiecărui
program (lucru valabil, de altfel, şi în cazul altor
programe open source).
Conform lui Eric Lease Morgan, instalarea LAMP
se face în felul următor:
1. Se descarcă programul – ftp sau http (ftp – file
transfer protocol – este un protocol de transfer foarte
popular, cu ajutorul lui se transferă fişiere către un alt
computer, prin intermediul Internetului sau Intranetului).
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2. Se dezarhivează şi se extrage programul dintr-o
arhivă care poate fi şi de tip Tar (Tar sau Tape Archive
este un mod de stocare a datelor specific UNIX şi folosit
în cazul transferului de fişiere).
3. Înainte de compilare, este rulat un software de
configurare (pentru analiza şi diagnoza computerului).
4. Se compilează software-ul.
5. Se testează software-ul.
6. Se instalează software-ul.
Pentru a reuşi să instalaţi un software open source în
bibliotecă, este nevoie de experienţă şi de pricepere. O
bibliotecă are nevoie de un specialist programator care să
ştie cum să descarce, să instaleze, să configureze/
actualiueze şi să depaneze software-ul. Implementarea
software-ului în bibliotecă necesită o fază premergătoare de
cercetare şi planificare. În plus, este recomandat ca
bibliotecile să folosească modele hibrid open source, pentru
a evita blocarea activităţilor unor servicii care folosesc
software de firmă, cum este Windows-ul.
Între conceptul de bibliotecă şi cel de software open
source există evidente similitudini. Ambele se bazează
pe partajarea resurselor şi a informaţiei. OSS4LIB
website/e-mail list, un binecunoscut website ce
promovează conceptul de open source în biblioteci, face
o comparaţie între relaţia biblioteci – utilizatori şi cea
dintre software open source şi industria de software.
Similitudinile dintre cele două filosofii sunt atât de
evidente, încât punctele 2 şi 4 din Principiile de bază ale
ALA/ACRL (1999) au următorul conţinut:
„2. Bibliotecile vor direcţiona resursele, astfel încât
să creeze noi sisteme de acces, care să se bazeze pe
modelele folosite de utilizatori pentru căutarea
informaţiei şi care să nu fie subiective.
4. Bibliotecile vor beneficia de interoperabilitate
între sistemele pe care le dezvoltă şi vor crea software

open source pentru accesul, diseminarea şi
managementul informaţiei”.
În articolul The cathedral and the bazaar, Eric
Raymond susţine că procesul de îmbunătăţire a
programelor open source devine mai eficient într-un
mediu în care critica şi dialogul deschis şi constructiv
sunt acceptate şi chiar aşteptate. Acest lucru acţionează
ca un catalizator – dezvoltare tehnologică rapidă şi
sentimentul de proprietate comună asupra programului
open source. Aceeaşi tendinţă de cooperare se regăseşte
în biblioteci. Bibliotecile oferă acces liber la informaţie
şi partajează resursele cu toţi membrii comunităţii.
Costul menţinerii acestor servicii este susţinut de
comunitatea pe care o slujesc, ceea ce dă naştere unui
sentiment de proprietate comună. Această similaritate
între cele două culturi face din biblioteci jucători-cheie
în dezvoltarea programelor open source.
Concluzii
Cu aproape zece ani în urmă, programele open
source îşi arătau doar o parte din potenţial, dar acum ele
par să ofere posibilităţi nelimitate. Avantajele sunt clare.
Printre acestea, se numără adaptabilitatea şi economia. În
trecut, bibliotecile au fost dependente de vânzătorii de
software proprietari; însă din ce în ce mai multe biblioteci
se orientează spre open source. Programele open source
pot administra la fel de eficient ca şi programele
comerciale, fără însă a avea cheltuielile şi dependenţa de
alte produse şi servicii comerciale. Tehnologia de astăzi,
cum ar fi Internetul, uşurează partajarea ideilor în ceea ce
priveşte programele şi dezvoltarea de cod. Bibliotecile
trebuie să profite de avantajele acestor programe open
source. Pe măsură ce cultura open source creşte, ar fi o
greşeală din partea celor din domeniul biblioteconomic şi
al ştiinţei informării să nu joace un rol major, ca lideri în
mişcarea open source.
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Avantaje

Drepturi limitate de copiere şi de utilizare.

Programe open source
Gratuite (majoritatea)
Codul-sursă este vizibil şi modificabil.

Posibilitatea de a copia software-ul de nenumărate
ori şi de a-l instala pe mai multe posturi.
Revânzarea produsului e interzisă.
Odată ameliorat sau completat, codul poate fi
republicat, cu obligaţia de a pune modificările
făcute la dispoziţia celorlalţi utilizatori.
Există garanţia şi posibilitatea de a cere Nu există garanţie. Poate fi dificil pentru o
producătorului suport tehnic.
instituţie de a cere suport tehnic pentru un program
open source. Adesea, e complicat să găseşti
consultanţi, specialişti, personal care să asigure
acest suport. Există producători care oferă gratuit
programe OS, dar suport cu plată.
Documentaţie completă şi actualizată.
Documentaţie adesea inexistentă.
Performanţe notabile.
De obicei, un software în cod-sursă deschis nu are
toate funcţionalităţile unui program comercial;
trebuie însă să observăm că OSS se perfecţionează,
versiunile evoluează, lacunele sunt acoperite, iar
performanţele sunt în creştere.

2. Programe open source dedicate bibliotecilor
La ora actuală, există câteva sute de mii de produse
open source, acoperind toate tipurile de programe, în
plus, în fiecare zi sunt dezvoltate altele noi. Cităm doar
câteva dintre cele mai cunoscute aplicaţii open source: Open Office, KOffice (instrumente de birotică
echivalente Microsoft Office-ului); - Linux (cel mai

Avantaje

Inconveniente

Programe comerciale
Cu plată (excepţie fac cele „gratuite”)
Accesul la codul-sursă nu este permis.

codul, indiferent de numărul de modificări aduse
produsului, rămâne liber, la dispoziţia oricărei persoane
care doreşte să-l consulte.
Majoritatea programelor open source au licenţă
GNU (Gnu’s Not Unix), creată de Richard Stallman în
1989. Versiunea 2.0, utilizată azi, datează din 1991. Ea
prevede libertatea de a distribui copii ale programului,
de a consulta şi de a schimba codul-sursă, de a publica
formele modificate (cu obligaţia de a lăsa vizibil noul
cod). În pofida termenilor acestei licenţe, de obicei
există o singură persoană (sau un număr foarte mic de
voluntari) care creează şi dezvoltă software-ul. Adesea,
pentru un produs sunt disponibile una sau mai multe liste
de discuţii. Una dintre acestea este dedicată
profesioniştilor care fac schimb de idei, contribuind la
îmbunătăţirea programului (adăugare de noi
funcţionalităţi, îmbogăţirea celor existente). Celelalte
liste sunt destinate utilizatorilor care nu sunt
informaticieni şi care pot cere ajutor pentru problemele
întâlnite la instalarea sau la utilizarea produsului.
Tabelul de mai jos arată principalele diferenţe dintre un
program comercial (gratuit sau nu) şi unul în cod sursă deschis:

Inconveniente

1. Open source vs. gratuit
Noţiunea de „open source” este adesea confundată
cu cea de „gratuit”. Totuşi, nu toate programele gratuite
sunt open source şi nu toate programele open source sunt
gratuite. Aşa cum arată şi numele, programele open
source dau acces liber la codul-sursă, astfel încât
utilizatorul să-l poată consulta şi modifica după dorinţă.
Cele mai multe soluţii în cod open source sunt gratuite,
însă există şi unele comerciale (în acest caz, modificarea
codului se face în anumite condiţii).
Diferenţa dintre cele două tipuri ţine de licenţa sub
care sunt distribuite. Dacă produsele gratuite, numite şi
„libere” („free”), utilizează o licenţă comercială, OSSurile (Open Source Software) sunt acompaniate de o
licenţă de tip GPL (General Public Licence), LGPL
(Lesser General Public Licence), MPL (Mozilla Public
Licence), BSD (Berkeley Standard Distribution). Aceste
licenţe se împart în două tipuri: copyleft GNU (GNU’s
not Unix) şi non-copyleft (BSD, Apache etc.).
Gratuit la început, un produs sub licenţă noncopyleft poate deveni, prin adăugiri ulterioare, software
proprietar. Licenţele copyleft nu permit aceasta evoluţie:

cunoscut şi mai utilizat sistem de operare Unix); - Free
BSD, Open BSD şi Net BSD; - Apache (mai bine de
50% dintre serverele web din întreaga lume utilizează
Apache); - Bind (program care oferă DNS – Domain
Name Server pentru tot spaţiul Internet); - Sendmail
(transportul de e-mail cel mai utilizat); - Mozilla
Thunderbird / Firebird / Konquerator; - Open SSL
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(standardul pentru comunicarea securizată de date pe
Internet); - Perl, PHP şi limbajele PHLL (Powerful High
Level Languages) precum Python, Ruby şi Tcl/Tk; Zope (platformă şi sistem de aplicaţii); - MySQL –
SGBDr; - Bluefish, Quanta (editori Html); - Open
LDAP – anuar; - Ximian evolution, OpenGroupware –
Groupware.
În ceea ce priveşte programele dedicate bibliotecilor
sau aplicabile în biblioteci şi centre de documentare,
situaţia este aceeaşi: produse nenumărate, multe chiar
fiind de o mai bună calitate decât cele comerciale. La ora
actuală, ele sunt folosite pe o scară din ce în ce mai largă
în lumea biblioteconomică.
2.1 SIGB-urile (Sisteme Informatizate de Gestiune a
Bibliotecilor)
Există mai multe astfel de sisteme. Între acestea, cel
mai cunoscut este KOHA. Produs de două societăţi din
Noua-Zeelandă (Horowhenua Library Trust şi Katipo
Communications Ltd), KOHA este utilizat de un număr
mare de structuri biblioteconomice din întreaga lume.
Prima versiune oficială a ieşit în 1999, fiind astfel primul
sistem open source de gestiune a bibliotecilor. Folosit
mai ales de bibliotecile publice cu fonduri mai mici,
KOHA posedă toate funcţionalităţile esenţiale ale unui
SIGB (OPAC, circulaţia documentelor şi achiziţie,
prelucrare etc.).
Conform site-ul oficial, funcţionalităţile şi atuurile
cele mai importante ale Koha sunt: „- interfaţă clară şi
simplă ce permite bibliotecarilor şi utilizatorilor să
lanseze o cercetare direct de pe homepage; - câmpurile
formularului de căutare sunt măsurabile; - modulul de
achiziţie este complet, incluzând gestionarea bugetului
şi a datelor financiare; - pentru bibliotecile mici,
modulul de achiziţii e simplificat; - există posibilitatea
de a cataloga site-urile web ca documente sau ca linkuri către o notiţă bibliografică”.
2.2 SGBD-urile (Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date)
SGBD-urile sunt programe concepute pentru a
gestiona bazele de date (tablele, atributele, căutările în
limbaj SQL, formularele etc.). Astăzi, piaţa este
dominată de soluţiile propuse de producătorii
comerciali: IBM (DB2), Oracle (Oracle9i) şi Microsoft
(Access, SQL Server). Dar, cum funcţionalităţile SGBDurilor în cod open source sunt din ce în ce mai
dezvoltate, concurenţa începe să fie resimţită. Printre
SGBD-urile open source, cele mai populare sunt:
MySQL (http://www.mysql.com), MaxDB, Ingres,
PostgreSQL (http://www.postgresql.org), Firebird.
Avantajele acestor sistemele: - cost mic (gratuitate
pentru licenţă, dar asistenţă adesea cu plată), - fiabilitate,
- rapiditatea instalării, - uşurinţă în utilizare. PostgreSQL
şi MySQL au funcţionalităţi similare.
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Primul posedă mai multe funcţii evoluate, în schimb
al doilea dispune de o bază mai importantă şi oferă suport
tehnic mai bogat atât din punct de vedere calitativ, cât şi
cantitativ, astfel că, de departe, MySQL este cel mai
cunoscut şi mai utilizat sistem open source de gestiune a
bazelor de date: este instalat pe mai bine de patru milioane
de servere din toată lumea şi continuă să fie descărcat de
mai mult de 30.000 de ori pe zi. Yahoo! îl utilizează pentru
secţiunea de mici anunţuri, dar şi pentru rubricile: Yahoo
Sport, Yahoo News şi Yahoo Finance. De asemenea, este
utilizat şi de Google, Cisco, NASA, Lucent Technologies,
Motorola, HP, Xerox, Sony Pictures.
Prima versiune a MySQL (1.0) a ieşit în mai 1996,
iar în octombrie se ajunsese deja la versiunea 3.11.1
(produsă de sistemul Unix Solaris). Simplitatea utilizării
este punctul forte. În plus, MySQL permite crearea unui
număr nelimitat de baze de date, de tabele şi de atribute.
Spre deosebire de alte sisteme de acest tip, MySQL oferă
posibilitatea de a introduce date în UNICODE, ceea ce
uşurează conceperea bazelor multilingve. El acceptă şi
caracterele în UCS-2 şi UTF-8.
Dezavantaje ale MySQL: - nu există posibilitatea de
a face sub-interogări (SELECT în interiorul unui alt
SELECT); - nu pot fi definite procedurile SQL şi nu pot
fi plasate într-o bază pentru a le apela apoi printr-o
simplă comandă (stored procedures).
Totuşi, MySQL nu încetează de a evolua,
îmbogăţindu-se şi adăugându-şi noi funcţionalităţi. Cu
ceva timp în urmă, producătorul său a cumpărat
societatea Alzato (specializată în clustere1), pentru a
oferi utilizatorilor posibilitatea de a regăsi rezultatele
interogărilor afişate sub formă de dosare tematice.
2.3 Programele de gestiune a referinţelor bibliografice
Un software bibliografic este un program conceput
pentru a gestiona listele de referinţe bibliografice. El
permite, în acelaşi timp, stocarea şi generarea într-o
formă personalizată a notiţelor, regăsirea lor cu uşurinţă
în liste, automatizarea formei citărilor şi a bibliografiei
(respectarea unui standard).
Atât programele open source, cât şi cele proprietare
sunt puţin cunoscute şi utilizate în biblioteci. În schimb,
în centrele de documentare sau de cercetare ştiinţifică
ele sunt utilizate frecvent pentru a uşura gestionarea
muncii de stocare a nenumăratelor notiţe bibliografice
cu care se lucrează zilnic.
Pe piaţă, numărul unor astfel de programe este
destul de mare, iar stadiul lor de dezvoltare este diferit
de la un program la altul, oferind funcţionalităţi diverse
şi posibilitatea de a lucra cu acelaşi soft atât singur, cât şi
în echipă. Cele mai cunoscute programe open source de
gestiune a referinţelor bibliografice sunt: Wikindex,
Refbase, Refdb, Jabref sau BibliOpéra.

1 Tehnologie ce permite gruparea rezultatelor unei interogări, ale unei cercetări după subiectul comun pe care-l abordează.
Această tehnică este astăzi utilizată de câteva metamotoare precum Vivisimo (www.vivisimo.com), dar şi de motoare de căutare
online (Kartoo: www.kartoo.com). Cuvântul englezesc cluster înseamnă ciorchine, sens care conduce spre ideea de regrupare.
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2.4 Programele de gestiune a tezaurelor
Piaţa softwarelor capabile să gestioneze listele de
descriptori (vocabulare controlate, liste de autoritate,
tezaure) nu este prea abundentă nici pentru soluţiile
proprietare, nici pentru cele în cod deschis. Totuşi,
câteva sunt de reţinut: Agrovoc (produs de FAO a ONU),
Cogitant, Brit-thesaurus şi Aiksaurus.
Lipsind documentaţia, nu se poate face o descriere a
acestora decât după ce au fost testate. Este util însă să
enumerăm principalele lor funcţionalităţi: - adăugare,
modificare şi suprimare a unui termen; - fiecare
descriptor este însoţit eventual de unul sau mai mulţi TA
(termen asociat), TG (termen generic) şi TS (termen
specific); - se poate naviga între fişele descriptive ale
termenilor; - există posibilitatea de a marca un descriptor
drept „termen candidat”.
3. Ce sunt sistemele de gestiune a referinţelor bibliografice?
Puţin cunoscute pe piaţa românească, ele sunt destul
de răspândite în spaţiul francofon şi anglo-saxon, atât în
lumea specialiştilor în documentare şi biblioteconomie,
cât şi printre profesioniştii altor domenii, în general
doctoranzi şi cercetători. Ele ajută la o mai bună gestiune
a bibliografiei necesare unei lucrări, teze, conferinţe etc.
Utilizatorul nu are decât a completa o fişă pentru fiecare
dintre documentele prezentate în bibliografia respectivă.
Câmpurile de completat corespund informaţiilor ce
trebuie să apară într-o descriere bibliografică şi diferă în
funcţie de tipul de document (monografie, articol, teză,
colocviu, raport oficial etc.). Programul va înregistra
aceste date, iar la afişare le va ordona şi ortografia
conform normelor alese de utilizator. Odată constituită
lista bibliografică, ea este introdusă (exportată) direct în
documentul pentru care a fost creată şi exact în locul
indicat (la pagina, rândul, punctul precizat de utilizator).
Dacă acesta doreşte ulterior să facă modificări în
conţinutul bibliografiei, le poate face fie intervenind direct
în document, fie în lista creată cu ajutorul software-lui,
care va opera respectivele modificări pe tot cuprinsul
documentului: dacă o referinţă apare de mai multe ori în
lucrare (în notele de subsol şi în bibliografia finală, de
exemplu) sistemul execută modificările automat.
Spre deosebire de un software proprietar (comercial),
precum EndNote, programele bibliografice open source
sunt adesea instrumente de lucru colaborativ şi, în
consecinţă, de tip multi-utilizator, permiţând gestionarea
unor baze de date bibliografice de mari dimensiuni.
De obicei, există trei tipuri de profiluri:
administratorul, utilizatorul înregistrat şi utilizatorul
neînregistrat. Aceste programe sunt, în marea lor
majoritate, concepute având în minte ideea unui
laborator de cercetare în care echipa partajează o listă
bibliografică unde fiecare membru adaugă noi referinţe,
cu posibilitatea de a avea, în acelaşi timp, separat, una
sau mai multe bibliografii cu adnotări personale.
Filosofia acestor produse se bazează pe ideea că baza de
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date este constituită dintr-un corpus central de liste
bibliografice tematice create şi alimentate de
administrator(i). Acces la baza de date au doar
utilizatorii autorizaţi (ei folosesc pentru aceasta o
parolă). Ei au dreptul de a adăuga şi de a modifica
notiţele. Dreptul de suprimare revine doar
administratorului. Cele mai multe programe propun un
număr de servicii specifice pentru utilizatorii
autentificaţi (posibilitatea de a avea propriile liste
bibliografice, un stil personal de a scrie referinţele, de a
face un import de date dintr-o bază externă etc.). În
cazul în care baza este consultabilă online, toţi
utilizatorii Internetului vor avea acces, însă doar în mod
vizualizare. Aşadar, ei pot face cercetări, pot vizualiza
notiţele care îi interesează şi pot exporta rezultatele, dar
nu au dreptul de a modifica baza centrală sau de avea
liste personale.
Există un număr mare de software bibliografice
open source disponibile gratuit pe Internet. Există cel
puţin 30 de astfel de programe capabile să gestioneze
referinţele bibliografice:
ALLBIB (allbib.sourceforge.net)
BASILIC (http://artis.imag.fr/Software/Basilic/)
BIBCURSED (http://sourceforge.net/projects/bibcursed )
BIBEDIT (http://www.iui.se/staff/jonasb/bibedit/)
BIBLIOGRAPH (http://www.bibliograph.org/)
BIBLIOPERA (http://bibliopera.mom.fr/)
BIBLIOSHARE (http://www.bibliograph.org/links/biblioshare)
BIBLIO X (http://www.silmaril.ie/bibliox/biblioxdoc.html)
BIBLIOZ (fără site oficial)
BIBORB (http://biborb.glymn.net/doku.php)
BIBULUS (http://www.nongnu.org/bibulus/)
BIBUS (http://bibus-biblio.sourceforge.net/)
BIBSTER (http://bibster.semanticweb.org/)
CMF BIBLIOGRAPHY AT (fără site oficial)
CTAN DIRECTORY: BIBLIO / BIBTEX (fără site oficial)
DOCUMENT ARCHIVE
(http://docarc.sourceforge.net/)
DOCUMENT DATADASE (http://docdb.sourceforge.net/ )
GBIB (http://gbib.seul.org/)
JABREF (http://jabref.sourceforge.net/)
LIBDB (http://www.libdb.com/)
LIT W 3 (soft german, fără site oficial)
MAMBO BIBLIOGRAPHY COMPONENT
(http://bibliography.mamboforge.net/)
PYBLIOGRAPHER (http://pybliographer.org/)
PHPBIBMAN (http://phpbibman.sourceforge.net/)
PHPBIBTEX
(http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/etotel/PhpBibtexDbMng/)
REFBASE (http://refbase.sourceforge.net/)
REFDB (http://refdb.sourceforge.net/)
TKBIBTEX (http://www.cat.csiro.au/cmst/staff/pic/tkbibtex.html)
WIKINDX (http://wikindx.sourceforge.net/)
YAPBIB (http://www.cs.jhu.edu/~jcorso/yapbib/)
Z NOTE (fără site oficial)

Aflate într-o stare mai mult sau mai puţin elaborată,
aceste programe oferă toate acelaşi gen de
funcţionalităţi: introducerea de informaţii bibliografice
într-o listă sau într-o bază de date. În mare parte, ele sunt
scrise fie în php (cu o bază MySQL), fie în Java, iar
menu-ul este în limba engleză, indiferent dacă
producătorul este de altă origine. De exemplu, RefBase
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este creat de un producător german, însă atât interfaţa,
cât şi documentaţia sunt în engleză. De remarcat este şi
programul Allbib, conceput de un istoric român pentru ai servi la organizarea referinţelor bibliografice necesare
studiilor proprii. Şi Allbib are interfaţa în engleză.
BibliOpéra este un produs franţuzesc, dezvoltat de
departamentul informatic al Casei Orientului şi
Mediteranei. Limba interfeţei este franceza, dar pentru
următoarea versiune este prevăzută engleza.
Pentru a avea o imagine mai complexă asupra
funcţionalităţilor pe care le poate avea un astfel de
software, vom descrie aici unul dintre cele mai evoluate
programe bibliografice: Wikindx. Această soluţie se
bazează pe conceptul de wiki2: toată lumea are acces şi
oricine poate contribui cu noi date. Terminologia utilizată
de producător (care este de profesie informatician) poate
induce în eroare un utilizator obişnuit cu termenii folosiţi
de regulă în documentare şi în biblioteconomie.
Conceptul de bibliografie este folosit în două contexte
diferite, dar cu sensuri apropiate. Grupurile tematice sunt
liste bibliografice, create pe subiecte distincte; împreună
formează corpusul vizibil şi comun al bazei de date
(„macro-baza”). Termenul propriu-zis de bibliografie
este întrebuinţat pentru a desemna lista de referinţe a unui
utilizator, creată pentru a-i servi într-un interes personal.
Aceasta mai este numită şi bibliografie liberă.
Principiile fundamentale după care funcţionează
baza de date sunt cele descrise mai sus – corpusul de
grupuri tematice este accesibil oricui, însă numai
persoanele autorizate au dreptul de a modifica datele.
Există, astfel, trei tipuri de profile: administratorul,
utilizatorul înregistrat şi utilizatorul neînregistrat.
Administratorul este persoana (persoanele) care
gestionează macro-baza: grupurile (bibliografiile
tematice), conturile de utilizatori înscrişi etc. Doar
administratorul are dreptul de a şterge o notiţă sau o listă
din macro-bază. Activând funcţia „Register”, acesta dă
posibilitatea utilizatorilor de a se înscrie. Astfel,
utilizatorul devine o persoană autorizată – prin login şi
parolă – să acceadă la back-office-ul bazei. Odată
înscris, el poate contribui la alimentarea corpului comun
de list, adăugând noi notiţe şi/sau îmbogăţindu-le pe cele
existente. Pentru a avea un control desăvârşit asupra
bazei, administratorul are posibilitatea de a fi avertizat la
cea mai mică modificare survenită; el este alertat de
fiecare dată când cineva schimbă sau adaugă o referinţă.
El va şti, astfel, cine, când şi ce a modificat.
Utilizatorul înregistrat are mai multe drepturi şi
privilegii: poate crea propriile bibliografii (numite
libere) în dosare separate, nu în corpul comun,
selecţionând din resursele care îl interesează din macrobază sau adăugând altele din exterior. Acestea pot fi
vizualizate de alţi utilizatori (înscrişi sau nu), dar nu sunt
modificabile; doar autorul le poate manipula.
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Cei ce acced online la baza de date sunt utilizatorii
neînregistraţi, numiţi şi în mod vizualizare. Ei au dreptul
de a face căutări, de a citi notiţele şi de a le exporta.
Totuşi, ei nu pot selecţiona, modifica sau adăuga
referinţe. De asemenea, nu au dreptul de a-şi constitui
bibliografii personale. Tot ceea ce sunt autorizaţi să facă
este cercetarea notiţelor existente.
În privinţa interogării bazei de date, există patru
tipuri de căutare:
1. Afişajul general, pe liste. Această opţiune permite
afişarea ansamblului de date, triate după un criteriu ales
de utilizator: alfabetic (după numele autorului, după
titlu, după editor) sau cronologic (după anul publicării
ori după data actualizării fişei bibliografice). Această
ultimă opţiune de triere este foarte utilă în momentul în
care subiectul abordat de una dintre listele tematice
interesează în mod deosebit un utilizator, iar acesta
doreşte să afle care sunt notiţele adăugate de la ultima sa
interogare.
2. Selecţia resurselor. Această opţiune se face în
funcţie de anumite criterii combinate: tipul de document
(monografie, articol, teză etc.), grup tematic, autor,
editor, revistă.
3. Căutarea rapidă (sau simplă). Acest tip de
cercetare permite alegerea unor câmpuri din structura
notiţei (cu excepţia numelui autorului) – se caută un
cuvânt sau o parte dintr-un cuvânt (sistemul permite
trunchierea); se pot şi combina aceste criterii (cu tipul de
document sau cu grupul tematic).
4. Căutarea complexă – este practic inutilizabilă,
întrucât oferă posibilitatea de a combina peste douăzeci
de criterii diferite, utilizatorul putând fi oricând derutat.
De altfel, folosirea acestui tip de cercetare este
considerată de ultim recurs, rezervată cazului în care au
eşuat toate celelalte încercări de regăsire a unui item întro bază foarte încărcată.
Tipurile de documente pentru care Wikindx oferă
posibilitatea de a face o descriere specializată:
- monografia (book): pentru operele şi actele de
conferinţă imprimate şi publicate; - capitolul de
monografie (book chapter): de asemenea utilizat pentru
comunicări imprimate şi publicate; - articol de periodic
(journal article) pentru articolele din reviste ştiinţifice,
imprimate sau electronice; - articol de ziar (newspaper
article): pentru articolele din cotidiene imprimate sau
electronice; - acte ale unor colocvii (proceedings):
publicate doar sub formă electronică (într-o arhivă sau pe
site-ul organizatorului colocviului sau al conferinţei în
cauză); - comunicare (proceedings article): publicată
doar sub formă electronică (arhive deschise, site-ul
organizatorului etc.); - teză (thesis / disertations): tezele
nepublicate; - raport oficial (government report /
documentation): pentru rapoartele şi studiile cerute de un
guvern, dând eventual un link spre versiunea electronică;

2 Un alt produs conceput pe sistemul wiki este Wikipedia, enciclopedie online în care utilizatorii pot adăuga noi termeni şi noi sensuri.
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- raport (reports / documentation): pentru toate celelalte
tipuri de rapoarte şi studii; - resurse web: pentru site-uri.
Pentru fiecare dintre aceste tipuri de documente se
poate adăuga textul propriu zis (full-text), însă în cazul
unei publicări online (pe Internet, Intranet etc.) se dă
acces liber la resurse, aşadar trebuie ţinut cont de
respectarea dreptului de autor.
O altă funcţie a Wikindx este cea de export. Orice
utilizator poate exporta datele bibliografice selecţionate
într-un format la alegere: - RTF (cu posibilitatea de a
alege anumite câmpuri, având diverse opţiuni de
formatare); - HTML (funcţie ce generează automat o
pagină web gata a fi inserată într-un site, adăugându-i-se
eventual un stil, Wikindx oferind doar o pagină „brută”);
- RIS (format adaptat importului din diferite programe
bibliografice); - EndNote (format adaptat programului
EndNote); - BibTex (standard bibliografic extrem de
răspândit în lumea ştiinţifică).
Wikindx oferă şi o altă funcţie foarte utilă celor ce
vor să respecte un stil bibliografic propriu. În primul
rând, el dă posibilitatea organizării notiţelor într-un stil
predefinit (conţine opt stiluri ce respectă standardele
anglo-saxone; administratorul poate crea însă unul nou;
utilizatorii care nu agreează niciunul dintre stilurile
propuse - nici cele ale software-ului, nici cel al
administratorului - îşi poate concepe unul personal).
Alte funcţionalităţi:
- dat fiind faptul că Wikindx este un instrument de
lucru colaborativ3, este posibil ca două persoane să
introducă în bază aceeaşi notiţă. Totuşi, sistemul nu
permite dublarea (el va avertiza în situaţia în care un
utilizator este pe cale să introducă o notiţă deja existentă).
- există o listă cu numele tuturor autorilor prezenţi
în baza de date (un tip de index alfabetic): atunci când un
nume nou este adăugat în bază, odată cu introducerea
unei noi notiţe bibliografice, acesta este înscris automat
şi în listă. În momentul creării unei referinţe, sistemul
afişează lista autorilor, permiţând astfel selectarea
directă şi uşurând munca administratorului; bineînţeles,
condiţia este ca numele autorului documentului descris
să se găsească deja în bază. Dacă cel ce realizează notiţa
ignoră această listă şi preferă să-l rescrie, programul
înţelege că este vorba de acelaşi autor şi nu creează
dubluri. E indicat, totuşi, a lua în calcul acest index, o
dată pentru confortul celui ce introduce datele, dar şi
pentru a evita erorile de ortografie.
Inconvenientele Wikindx:
- ergonomia: butoanele standard ale unei pagini web
(last page, next page) nu sunt funcţionale, astfel că
trebuie întrebuinţată bara de navigare internă; după
efectuarea unei căutări, la menu-ul intern sunt adăugate
două opţiuni – Last Solo View şi Last Multi View, ele
permit afişarea ultimei notiţe şi, respectiv, a ultimei liste
bibliografice consultate;
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- modulul indexare: nu există nicio metodă de a
gestiona descriptorii dintr-o listă de autorităţi sau dintrun tezaur; totuşi, indexarea resurselor din baza de date
este posibilă întrebuinţând cuvinte-cheie libere care se
adaugă automat la o listă dedicată (tip index alfabetic);
această listă nu este modificabilă (nu pot fi adăugate
cuvinte-cheie în avans; ele sunt înscrise aici pe măsură
ce sunt introduse în referinţele bibliografice); cu
excepţia software-lui BibliOpéra, nu există produse
bibliografice care să ofere posibilitatea indexării
documentelor cu ajutorul unui sistem organizat de
descriptori;
- importul notiţelor – nu este o funcţie chiar
utilizabilă; acesta se poate realiza însă prin copy-paste.
Multe alte programe bibliografice open source au
această funcţie integral operabilă. Sistemul importului
de notiţe este foarte practic, acestea fiind introduse direct
în baza de date, nefiind nevoie să fie rescrise manual.
Concluzii. Pentru economia acestui articol, am ales
descrierea unui singur program bibliografic open source.
Având o utilizare destul de răspândită, Wikindx este unul
dintre cele mai evoluate produse de gen. Există însă
programe care au integrat şi alte funcţionalităţi mai
avansate şi mai adecvate noilor nevoi ale utilizatorilor.
De exemplu, Refbase propune o metodă inovatoare de
fidelizare a publicului: abonament la fluxurile RSS
(Really Simple Syndication) – pentru a nu fi nevoit să se
conecteze permanent la bază atunci când vrea să
cunoască ultimele referinţe adăugate; prin acest
„abonament” gratuit, utilizatorul are posibilitatea de a
primi automat, în lectorul său de RSS, cele mai noi
modificări ale bazei. O altă funcţie interesantă propusă
de Refbase este cea de a realiza un istoric al tuturor
cercetărilor făcute în baza de date şi de a da şansa
utilizatorilor să le combine ulterior.
Piaţa programelor open source de gestiune a
referinţelor bibliografice este în continuă evoluţie. Apar
constant noi produse, iar cele existente îşi îmbogăţesc
funcţiile. Există soluţii bibliografice care la ora actuală
sunt la a treia şi chiar la a patra versiune. Deşi cele mai
cunoscute şi mai utilizate produse de gen sunt încă cele
comerciale, OSS-urile devin o alternativă serioasă.
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3 Mai multe persoane pot lucra asupra aceleiaşi probleme, în acelaşi timp ,utilizând acelaşi program.
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Reguli de morală profesională
Există obiceiul (şi susţin că este un bun obicei) ca,
în introducerea pe care o facem unui studiu, să aducem
argumente privind utilitatea acestuia. Conformându-ne
şi noi acestui obicei, ne punem întrebarea dacă studiul
eticii poate fi folositor. Fără îndoială, etica este absolut
necesară unei bune educaţii şi culturi. S-ar putea, însă,
obiecta că, pentru oamenii cu un simţ moral înnăscut,
cunoaşterea principiilor morale este de prisos. Replica
la o asemenea obiecţie ar putea fi aceea că nu toţi
oamenii se bucură de un simţ moral înnăscut. Prin
urmare, existenţa unei forme de conduită în spaţiul
profesional nu poate aduce decât încurajarea de a face
mereu bine, de a asigura transparenţa şi îmbunătăţirea
imaginii în societate.
În contextul recentelor transformări sociale,
culturale şi educaţionale, maturitatea şi împlinirea
misiunii unei profesii nu pot exista fără un set unitar de
reguli – instrumentarul unei profesii. Toate domeniile de
activitate se dezvoltă organizat, având un cod de norme
şi de reguli cunoscute, respectate şi perfecţionate de
către slujitorii lor.
În acest context, deontologia profesională a revenit
în atenţia specialiştilor domeniului biblioteconomic şi
infodocumentar, domeniu ce traversează o perioadă
marcată de un efort metodologic de autodefinire,
organizare şi structurare. Profesionistul din bibliotecă
nu este un simplu angajat care difuzează cartea sau
informaţia. El caută să-i înţeleagă pe interlocutori
(utilizatori), psihologia şi personalitatea fiecăruia dintre
beneficiari. Bibliotecarul este un agent cultural şi
educaţional, utilizează oportunităţile pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor profesionale. El face cultură la locul său
de muncă; ştie să selecteze din multitudinea de
documente pe cele mai valoroase şi să le difuzeze în
rândul utilizatorilor; identifică elementele cele mai
importante şi le ierarhizează; prelucrează documentele
în conformitate cu regulile domeniului, organizează
activitatea din bibliotecă după standarde specifice, fapt
care presupune un grad înalt de profesionalism şi
contact permanent atât cu utilizatorii, cât şi cu
documentele. Bibliotecarul se află într-o formare
permanentă. Toate acestea îi conferă statutul de
cercetător în domeniu.
Prin urmare, a fi bibliotecar înseamnă:
maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere,
perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare,
prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic,
creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate
intelectuală, rigoare etc.
Varietatea şi complexitatea activităţilor care se
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desfăşoară într-o bibliotecă ar trebui să îi asigure
prestigiu în societate. Din păcate, însă, nu se poate vorbi
încă de o recunoaştere a profesiilor din sistemul
infodocumentar, deşi mulţi dintre beneficiarii
bibliotecilor sunt convinşi şi conştienţi de valoarea
muncii bibliotecarului. Lipsa unor principii şi reguli etice
a contribuit la declinul profesiei de bibliotecar. Aceste
reguli şi principii contribuie la formarea profesională şi la
îmbunătăţirea imaginii bibliotecarului în raport cu
beneficiarii şi societatea. Întrucât deontologia are ca scop
fundamental păstrarea şi consolidarea prestigiului unei
profesii, cred că şi profesia de bibliotecar din România
are nevoie de un cod deontologic. Rolul codului
deontologic constă în stabilirea şi aplicarea principiilor
de etică profesională asupra lucrătorilor din biblioteci şi
asupra tuturor acelora care asigură servicii de informare
în condiţiile dezvoltării societăţii independente şi
democratice; în dobândirea unor exigenţe morale, unor
conduite şi forme de manifestare care înseamnă onoare şi
respect în profesie.
Ţările cu tradiţie biblioteconomică au elaborat,
promovat şi actualizat, pe parcursul a zeci de ani, coduri
deontologice. În Statele Unite ale Americii, de pildă,
Asociaţia Bibliotecarilor Americani (ALA) a adoptat un
asemenea cod încă din 1939; Asociaţia Bibliotecarilor
din Marea Britanie a aprobat în 1983 Codul
comportamentului
profesional;
Asociaţia
Bibliotecarilor Francezi (ABF) a elaborat şi aprobat în
1984 regulamentul Misiunea, obligaţiile şi drepturile
bibliotecarului; Asociaţia Bibliotecarilor din Canada
(Québec) a adoptat codul deontologic în anul 1978
(actualizat în 1996), Asociaţia Bibliotecilor Ucrainene a
aprobat în 1996 codul de etică a bibliotecarului;
Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din
Republica Cehă a adoptat codul deontologic al
bibliotecarului în anul 2004; Asociaţia Bibliotecarilor
din Republica Moldova a aprobat şi ea un cod de etică a
bibliotecarului (vezi: http://abrm.md/menu1_5.html).
Sistemul infodocumentar din România are nevoie
de un asemenea cod deontologic care ar prezenta mai
multe avantaje: ar crea solidaritate, ar spori calitatea
pregătirii profesionale, ar ridica prestigiul profesiei şi
statutul profesionistului din bibliotecă, ar stabili o relaţie
de încredere, bazată pe respect, între utilizator şi
bibliotecar, ar apăra reputaţia bibliotecarilor şi ar oferi
un sentiment de securitate.
Codul deontologic trebuie definit de grupul
profesional care apără interesele domeniului şi are
scopul de a stabili normele referitoare la
comportamentul profesional care se aşteaptă din partea
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celor ce lucrează în structuri infodocumentare
(biblioteci, arhive, muzee etc.). Codul este un ghid, un
set de recomandări. El poate fi reactualizat ori de câte ori
este necesar, presupune o libertate voluntară şi nu
trebuie respectat doar de teama unor sancţiuni.
Aflat în serviciul utilizatorilor, bibliotecarul trebuie
să se angajeze:
- să-i respecte pe toţi utilizatorii săi şi să excludă
orice manifestare discriminatorie referitoare la
apartenenţa etnică, religioasă, rasială, sexuală, şi orice
alt tip de apartenenţă; - să asigure servicii bine
organizate, răspunsuri imparţiale şi politicoase; - să
susţină o politică echitabilă de servicii; - să asigure
respectarea dreptului la confidenţialitate privind datele
personale şi informaţia solicitată şi utilizată; - să ofere
răspunsuri clare pentru toate solicitările; - să asigure
libertatea intelectuală şi să respecte proprietatea
intelectuală (copyright-ul); - să promoveze ideea de
bibliotecă deschisă şi să contribuie la deschiderea
informaţională a societăţii ; - să permită accesul liber,
egal şi gratuit la informare şi să asigure condiţii egale
pentru toţi utilizatorii; - să insufle utilizatorului respect
pentru document.
Specialiştii din structurile infodocumentare trebuie
să se implice în procesul de instruire şi de formare
continuă, să promoveze politicile şi interesele
instituţiei pe care o reprezintă, să susţină afilierile
profesionale, să promoveze tradiţiile şi realizările
domeniului biblioteconomic şi infodocumentar
naţional, să îşi facă meseria fără să urmărească interese
personale, să participe la procesul de informare asupra
problemelor referitoare la viaţa profesională, să
studieze noi modalităţi de îmbunătăţire a calităţii
muncii şi să accepte schimbarea şi implementarea
tehnologiilor avansate.
Conform Codului Deontologic al Bibliotecarului
elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor Francezi,
bibliotecarul este în serviciul utilizatorilor şi se
angajează să-i respecte. Bibliotecarul trebuie să
contribuie la constituirea colecţiilor în aşa fel încât
acestea să răspundă criteriilor de obiectivitate şi de
imparţialitate. Bibliotecarul trebuie să respecte şi să
aplice politica documentară stabilită de autoritatea
tutelară. În interiorul grupului profesional, bibliotecarul

va oferi şi va primi ajutor, asistenţă, va face schimb de
cunoştinţe şi de experienţă etc.
Potrivit ALA, bibliotecile sunt instituţii de
informare, astfel că politica de organizare trebuie să
urmărească principiile conform cărora: - documentele
din bibliotecă trebuie să satisfacă interesele şi nevoile
de informare ale comunităţii; - colecţiile de documente
trebuie să prezinte cât mai multe puncte de vedere
asupra unei teme, indiferent de originea, mediul sau
opinia autorilor; - bibliotecarii trebuie să coopereze cu
toţi beneficiarii şi cu grupurile de utilizatori; bibliotecarii nu trebuie să împiedice utilizarea
colecţiilor pe motive de vârstă, origine, religie, rasă, sex
sau opinii; - bibliotecile trebuie să dispună de spaţii
pentru activităţi cu publicul şi să ofere oportunităţi în
mod egal.
Prin Declaraţia de la Glasgow (Scoţia, 27 martie
2002), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de
Biblioteci (IFLA) cheamă bibliotecile şi personalul din
biblioteci să promoveze principiile libertăţii
intelectuale şi să ofere acces neîngrădit la informaţii,
afirmând că:
- „bibliotecile şi serviciile de informare oferă acces
la informaţii, idei şi opere ale imaginaţiei, publicate pe
orice suport şi dincolo de orice frontiere...”;
- „bibliotecile şi serviciile de informare contribuie
la dezvoltarea şi menţinerea libertăţii intelectuale şi
sprijină protejarea valorilor democratice şi a
drepturilor civile universale...”;
- „bibliotecile şi serviciile de informare vor
achiziţiona, vor păstra şi vor face disponibile o mare
varietate de materiale, care să reflecte pluralitatea şi
diversitatea societăţii...”;
- „bibliotecile şi serviciile de informare vor face
accesibile pentru toţi utilizatorii materialele şi serviciile
de care dispun”;
- „bibliotecile şi serviciile de informare vor proteja
dreptul fiecărui utilizator la intimitate şi la
confidenţialitate privind informaţiile căutate şi resursele
consultate”.
În concluzie, etica profesională se bazează pe
valoarea muncii şi stabileşte categoriile etice din cadrul
unei activităţi. Aceste categorii etice ajută la conturarea
unei perspective asupra profesiei.

Bibliografie:
- Chivescu, Camelia. Profesia de bibliotecar. În:
Biblioteca Universitară, Piteşti, Anul I, nr. 2, aprilieiunie, 2004, p. 12.
- Stoica, Ion. Codul etic al profesiilor infodocumentare
din România. În: Biblioteca, Bucureşti, nr. 3, 2004, p. 65.
- Istrate, Mariana. Aspecte deontologice ale profesiei de
bibliotecar. În: Bibliotheca Marisiana, Anul I, nr. 1,
2006, p. 9-11.
- Kupiec, Anne. Elemente de reflecţie cu privire la o

deontologie profesională. În: Biblioteconomie.
Culegere de traduceri prelucrate, nr. 1, 2000, p. 68-73.
- Paşkova, V. Probleme de etică profesională. În:
Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate,
nr. 4, 1998, p. 99-104.
- Dumitrescu, Victoria. Codul etic al bibliotecarului. În:
Caietele bibliotecarului – 5: Animaţia culturală în
biblioteca publică, 1998, p. 77-78.
- http://www.abf.asso.fr/IMG/pdf/codedeonto.pdf
- http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-ro.html
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Luciano Canfora – un clasicist de renume internaţional,
puţin cunoscut în România
Născut în 1942 la Bari, Luciano Canfora,
actualmente profesor de Filologie greacă şi latină la
Universitatea din Bari, este unul dintre cei mai
prestigioşi clasicişti italieni. După obţinerea licenţei în
istorie romană (1964), Canfora a obţinut titlul de doctor
în filologie clasică la Şcoala Normală din Pisa. De-a
lungul anilor, a ţinut cursuri de istorie romană şi greacă,
de literatură greacă şi latină, de papirologie. Canfora este
membru al Comitetului ştiinţific al Society of Classical
Tradition din Boston, al Association pour
l’encouragement des Etudes Greques din Paris şi al
Fondazione Istituto Gramsci din Roma. Conduce revista
Quaderni di Storia (Bari) şi seriile La città antica
(Sellerio, Palermo) şi Paradosis (Dedalo, Bari); face
parte din comitetul de coordonare a Enciclopediei
italiene şi a revistelor Historia y critica (Santiago),
Journal of Classical Tradition (Boston), Limes
(Roma), Filosofia dei diritti umani.
Bibliografia lui Canfora numără peste 150 de
titluri, volume şi articole, traduse în multe limbi, ce
stau mărturie pentru multiplele sale preocupări. Astfel,
studiile dedicate istoriei abordează problema
democraţiei, prezintă unele figuri de istorici antici ori
opera acestora, analizează viaţa unora din acele
personaje ce au schimbat cursul istoriei, caută legătura
dintre lumea antică şi cea actuală: La democrazia:
storia di un’ideologia (Democraţia: istoria unei
ideologii), Roma-Bari, Laterza, 2004; La Grecia
nell’età di Pericle (Grecia în vremea lui Pericle),
Milano, Bompiani, 2000; La dichiarazione di guerra:
una analisi oligarchica della strategia periclea
(Declaraţia de război: o analiză oligarhică a strategiei
lui Pericle). În: Studi in onore di Aristide Colonna.
Perugia, Istituto di Filologia Classica, 1982; Studi di
storia della storiografia romana (Studii de istorie a
istoriografiei romane), Bari, Edipuglia,
1993; La storiografia greca (Istoriografia
greacă), Milano, Mondadori, 1999; Prima
lezione di storia greca (Prima lecţie de
istorie greacă), Roma-Bari, Laterza,
2000; Totalità e selezione nella
storiografia classica (Totalitate şi selecţie
în istoriografia clasică), Roma-Bari,
Laterza, 1972; Vita di Giulio Cesare
(Viaţa lui Iulius Caesar), Roma-Bari,
Laterza, 1999; Cesare, il ditattore
democratico
(Cesar,
dictatorul
democratic), Roma-Bari, Laterza, 2000;
Cesare: alle radici di un mito oscuro
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(Cesar: la originea unui mit obscur). În: Corriere della
Sera, 5 februarie 1998; Vita di Alessandro il
Macedone (Viaţa lui Alexandru Macedon), Palermo,
Sellerio, 2001; Il mistero di Tucidide (Misterul lui
Tucidide), Milano, Adelphi, 1999; Tucidide e
l’impero: la presa di Melo (Tucidide şi imperiul:
cucerirea Melosului), Roma-Bari, Laterza, 1991;
Polibio e la schiavitù greca (Polibiu şi sclavagismul
grec). În: Quaderni camerti di studi romanistici, nr.
10 (International survey of Roman law), Napoli:
Edizioni Scientifiche Italiane, 1981; Il programma di
Sallustio (Programul lui Sallustius). În: Belfagor:
rassegna di varia umanità, 31 martie 1972, fasc. 2,
Firenze, Olschki; Teorie e tecniche della storiografia
classica: Luciano, Plutarco, Dionigi, anonimo su
Tucidide (Teorii şi tehnici ale istoriografiei clasice:
Lucian, Plutarh, Dionis, un anonim despre Tucidide),
Bari, Laterza, 1974; Storici della rivoluzione romana
(Istorici ai revoluţiei romane), Bari, Dedalo, 1974; La
Germania di Tacito da Engels al nazismo (Germania
lui Tacit, de la Engels la nazism), Napoli, Liguori,
1979; Intellettuali in Germania tra reazione e
rivoluzione (Intelectualii în Germania între reacţiune şi
revoluţie), Bari, De Donato, 1979; Cultura classica e
crisi tedesca (Cultura clasică şi criza germană), Bari,
De Donato, 1976; Noi e gli antichi (Noi şi anticii),
Milano, Rizzoli, 2002; Storici e storia (Istoricii şi
istoria), Racconigi (Cuneo), Aragno, 2003; Una società
premoderna (O societate premodernă), Bari, Dedalo,
1979; Idee d’Europa (Idei despre Europa), Roma-Bari,
Bari, Dedalo, 1997.
În studiile sale de literatură clasică, autorul vizează
multiple planuri, îmbinând istoria literaturii, critica literară,
filologia, papirologia, munca de traducere şi cercetarea
biografică: Vita di Lucrezio (Viaţa lui Lucreţiu), Palermo,
Sellerio, 1993; I classici nella storia della
letteratura latina (Clasicii în istoria literaturii
latine) (în colaborare cu R. Roncali), RomaBari, Laterza, 1994; Il destino dei testi
(Destinul textelor). În: Lo spazio letterario
della Grecia antica (Spaţiul literar în Grecia
antică), vol. II, Roma, Salerno, 1995;
Antologia della letteratura greca (Antologie
de literatură greacă), 3 vol., Roma-Bari,
Laterza, 1987; Storia della letteratura greca
(Istoria literaturii greceşti), Roma-Bari,
Laterza, 1986; Rotoli e codici (Suluri şi
codexuri). În: Annali della Facoltà di
Lettere e Filosofia di Bari, 1973 (an XVI);
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Sul finale del “De rerum natura”. În: Annali della Facoltà
di Lettere e Filosofia di Bari, 1975 (an XVIII); Demostene,
Terza filippica (Demostene. A treia filipică), (trad. din latină
de H. Wolf), Palermo, Sellerio, 1992; Tucidide, Il dialogo
dei Melii e degli Ateniesi (Tucidide, Dialogul dintre meli şi
atenieni), Venezia, Marsilio, 1991; Tucidide. La guerra del
Peloponneso (Tucidide, Războiul peloponesiac), 2 vol.,
Roma-Bari, Laterza, 1986; Inventario dei manoscritti greci
di Demostene (Inventarul manuscriselor greceşti ale lui
Demostene), Padova, Antenore, 1968; cuvântul înainte la
volumul lui Heinz Günter Nesselrath – Introduzione alla
filologia greca (Introducere în filologia greacă), Roma,
Salerno Editrice, 2004.
Nu puteau lipsi volumele dedicate culturii în
general: Classicismo, umanesimo e funzione civile
degli intellettuali (Clasicism, umanism şi rolul civil al
intelectualilor). În: Quaderni di storia, nr. 9 (congresul
Fiore e la tradizione intellettuale meridionale, Bari, 6
dec. 1978), ian.-iun. 1979, Bari, Dedalo; Le vie del
classicismo: vol. 2 Classicismo e libertà (Direcţiile
clasicismului: vol. 2 Clasicism şi libertate), Roma-Bari,
Laterza, 1998; Le vie del classicismo, vol. 3: Storia,
tradizione, propaganda (vol. 3: Istorie, tradiţie,
propagandă), Bari, Dedalo, 2004; Ideologie del
classicismo (Ideologiile clasicismului), Torino, Einaudi,
1980; Un mestiere pericoloso. La vita quotidiana dei
filosofi greci (O meserie periculoasă. Viaţa cotidiană a
filozofilor greci), Palermo, Sellerio, 2000; Critica della
retorica democratica (Critica retoricii democratice),
Roma-Bari, Laterza, 2002.
Studiile dedicate istoriei moderne şi contemporane
trădează, în parte, simpatiile politice de stânga ale lui
Canfora: La sentenza: Concetto Marchesi e Giovanni
Gentile (Sentinţa: Concetto Marchesi şi Giovanni Gentile),
Palermo, Sellerio, 1985; Togliatti e i dilemmi della politica
(Togliatti şi dilemele politicii) Roma-Bari, Laterza, 1989; Il
comunista senza partito (Comunistul fără partid), Palermo,
Sellerio, 1984; Marx e Engels sulle classi romane (Marx şi
Engels despre clasele romane). În: Quaderni di storia, nr.
1/ ian.-iun. 1975, Bari, Dedalo; Classicismo e fascismo
(Clasicism şi fascism). În: Quaderni di storia, nr. 3/ ian.iun. 1976, Bari, Dedalo)
Canfora a scris o serie de studii care
au ca subiect bibliotecile şi cărţile: La
biblioteca del patriarca: Fozio
censurato nella Francia di Mazzarino
(Biblioteca
patriarhului:
Photius
cenzurat în Franţa lui Mazarin), Roma:
Salermo Editrice, 1998; La biblioteca
scomparsa (Biblioteca dispărută),
Palermo, Sellerio, 1991; Il copista come
autore (Copistul în calitate de autor),
Palermo, Sellerio, 2003; Libri e
biblioteche (Cărţi şi biblioteci), Palermo,
Sellerio, 2002; Il viaggio di Aristea

(Călătoria lui Aristeu), Roma-Bari, Laterza, 1996.
În paginile care urmează, prezentăm câteva fragmente
din Cartea şi libertatea, lucrare pe care profesorul Canfora
a publicat-o în 1995 (Libro e libertà, editori Laterza, seria
Il nocciolo, Roma-Bari, 1995, 104 p.).
Deşi de dimensiuni destul de reduse, Libro e libertà
condensează în cele câteva capitole ale sale (Biblioteca,
“Timeo hominem unius libri”, Bibliomania, Carteabibliotecă, Cartea şi libertatea), scrise într-un stil demn de
cei formaţi prin studiul tratatelor antice de istorie şi cu
precizia la care te constrânge filologia, o sumedenie de
informaţii în legătură cu viaţa cărţilor, cu destinul autorilor,
cu istoria înfloririi şi distrugerii bibliotecilor, istorie care se
întinde din antichitate şi până în epoca actuală.
Descoperim, pe rând, cum şi-a pierdut Don
Quijote uzul raţiunii, petrecându-şi nopţile citind şi
recitind aventurile cavalerilor rătăcitori; aflăm despre
rolul bibliotecii în desfăşurarea evenimentelor din
romanul lui Stendhal, Roşu şi negru, despre ce anume
citeau iluminiştii francezi (aşa cum rezultă din
inventarele bibliotecilor confiscate – contrar
speculaţiilor ulterioare, aceştia nu erau nicidecum
impregnaţi de cultul clasicismului; aşadar, toţi cei
care, de la Constant până la Marx, au susţinut teza că
iluminiştii ar fi vrut să reînvie modelul antic, greşesc);
despre cum se poate deduce, din Scrisorile persane, ce
conţinea biblioteca lui Montesquieu; despre
informaţiile care se găsesc în operele anticilor cu
privire la biblioteci (informaţii despre arhitectură,
colecţii, contextul istoric în care au apărut, raportul pe
care diferitele clase sociale îl aveau cu cărţile –
practicile de lectură); despre cărţile în care se vorbeşte
despre cărţi (J. Swift – Lupta dusă vinerea trecută
între cărţile antice şi cele moderne în biblioteca St.
James; Bernard Pivot – Biblioteca ideală; Robert
Musil – Omul fără însuşiri); despre ce a însemnat
bibliomania de-a lungul timpului (snobism, adevărată
cultură, crimă – este analizat pe larg cazul lui Johann
Georg Tinius); despre felul în care, la un moment dat,
au putut apărea nişte personaje precum Burkhard
Gottheld Struve, autor al unui număr impresionant de
biografii şi de culegeri de izvoare, aşanumitele bibliothecae, primul care a
reflectat asupra meseriei de bibliotecar,
ori Johann Albert Fabricius, părintele
bibliografiei antichităţii clasice; despre
cât de frecvente au fost rugurile de cărţi
(din Europa şi până în îndepărtata
Chină) şi despre sfârşitul de care au avut
parte scriitorii incomozi (Giordano
Bruno, Galileo Galilei, D. Diderot).
Fiecare episod în parte este prezentat
cu lux de amănunte, analizat din punctul
de vedere al cauzelor şi al consecinţelor şi
susţinut prin citate.
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(Fragmente din capitolul Timeo hominem unius
libri)
“[...] Biblioteca dezvăluie cititorul. În frumosul
său eseu despre călătoria lui Cristofor Columb
(Judenverfolgung und Columbus-Reise, noua ediţie
din 1991), Simon Wiesenthal a reuşit să demonstreze
posibila origine iudaică a lui Columb, pornind, printre
altele, de la biblioteca acestuia, ale cărei părţi sunt
incluse în foarte ampla bibliotecă pe care fiul lui
Columb, Fernando Colon, a lăsat-o dominicanilor de
la mănăstirea San Paolo din Sevilia. Prorocii Vechiului
Testament sunt copiaţi de însuşi Columb (chiar şi în
Jurnalul său, acesta citează adesea fragmente din
Proroci, în special din Isaia). Există un Plutarh
publicat la Sevilia în 1491, există o Naturalis Historia
a lui Pliniu, adnotată tretutindeni de Columb în
spaniolă şi în portugheză (o singură notă este în limba
italiană, fapt care, alături de alte indicii, face puţin
plauzibilă originea italiană a lui Columb). Există un
Marco Polo în latină; o carte de-a lui Abraham Zacuto.
Şi, în sfîrşit, Istoria învăţatului papă Pius II, adnotată
de Columb într-o asemenea manieră, încât
demonstrează în mod clar cât de bine cunoştea acesta
cronologia ebraică (o notă, de exemplu, este datată
1481, iar data poartă corespondentul din cronologia
ebraică: 5241).
Roger Stritmatter şi alţi specialişti englezi şi
americani consideră că au contribuit la stabilirea
adevăratei identităţi a lui Shakespeare pornind de la un
exemplar al Bibliei, deţinut şi adnotat de Contele de
Oxford, Edward de Verne (cel de-al şaptesprezecelea
conte de Oxford). Este vorba despre un exemplar al
Bibliei de la Geneva, cumpărat de către Edward de
Verne în 1569 şi păstrat din 1925 la Folger Library din
Washington – această adevărată Mecca a exegeţilor lui
Shakespeare –, dar luat în consideraţie şi valorificat abia
în 1992, tocmai datorită lui Stritmatter. Uneori, două
versete biblice subliniate de către Edward se contopesc
într-un unic vers al lui Shakespeare. Multe fragmente
adnotate sau subliniate în acel exemplar se regăsesc în
cele 36 de piese şi, în special, în Hamlet, Măsură pentru
măsură, Neguţătorul din Veneţia. Oricum ar fi, bună
sau rea, ipoteza lor (prezentată şi argumentată în
volumul lui Walter Klier Das Shakespeare-Komplott,
Steidl, Göttingen 1994) este că Edward de Verne e chiar
William Shakespeare!
[...] La sfîrşitul secolului al IX-lea, Photius descrie –
şi uneori transcrie – foarte multe cărţi pe care nu le mai
avem. Oricum ar fi, trebuie să recunoaştem că biblioteca
sa, oglindită în al său Myriobiblon, este, în bună parte, o
bibliotecă pierdută. Drept compensaţie, învăţaţii visează
uneori locuri în care s-ar fi păstrat în mod miraculos ceea
ce pentru noi s-a pierdut. Este cazul <<Bibliotecii
cărţilor semnalate>>, aflată în al zecelea Cânt din
Adonis (1622) al lui Marino, în Casa Artei, situată în

sfera lui Mercur, unde poetul imaginează că se păstrează
toate textele <<care se pierd pe pământ>>”.
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(Fragment din capitolul Bibliomania)
“[...] Biblioteci cu puţine cărţi fuseseră cele ale
oamenilor de cultură din Atena de dinainte de Aristotel.
Euripide avea destul de multe cărţi şi Aristofan îşi batea
joc de el din acest motiv; sigur că va avea de partea sa
aprobarea publicului. Şi la Roma se întâmpla la fel, cel
puţin până când Emilius Paulus a transportat la Roma
biblioteca regilor Macedoniei. Batrânul Cato îşi făcuse
el însuşi cărţile strict necesare: acelea de pe care i-a
învăţat cititul pe fiii săi (Plutarh, Viaţa lui Cato, 20). La
bătrâneţe, i-au trecut prin mână fragmente din Tucidide:
probabil extrase dintr-una dintre cărţile pe care Emilius
Paulus le transportase la Roma (168 î. Chr.).
Înainte de această epocă, cei din lumea bună nu se
distingeau încă prin calitatea de posesori de cărţi, de
biblioteci particulare. Acest lucru va deveni simbolul
<<rangului>>, dar şi al <<modernităţii>> în secolul
următor. Biblioteca particulară a lui Lucullus, aşa cum o
descrie Plutarh, este precum biblioteca din Alexandria în
miniatură: rafturi, portic, loc de plimbare, mici săli
pentru oaspeţi. După spusele lui Isidor din Sevilia, care
scria la începutul Evului Mediu, aceste cărţi proveneau
din <<prada pontică>> (Etymologiae, VI, 5, 1):
Lucullus le luase din palatele înfrântului rege Mitridate.
A te ospăta în respectivele biblioteci era cel mai
mare rafinament pentru marii patricieni romani şi pentru
prietenii lor. Cicero aminteşte, în cartea a treia din De
finibus, una dintre vizitele sale în splendida bibliotecă a
lui Lucullus, prilej cu care îl găsise, într-una dintre acele
mici săli, pe asprul Cato (viitorul sinucigaş) scufundat în
lectura sulurilor filosofilor stoici (III, 7). Odată, în
aprilie 55, îi trimite un bilet lui Atticus (IV, 10) numai
pentru a-i spune despre fericirea sa de a se găsi în acel
moment în biblioteca lui Faustus, fiul lui Sulla, unde se
păstrau <<originalele>> adevăratului Aristotel. Altă dată
îi scrie lui Varro, cel care avea o cultură universală,
căruia Cesar plănuia chiar în acea vreme să-i
încredinţeze crearea unei mari biblioteci publice: câteva
rânduri pentru a-l invita la Tusculum, la vila sa, în
bibliotecă; altfel va merge el la Varro: <<dacă ai o
bibliotecă cu grădină, ai totul>> (Familiari, IX, 4)”.
(Fragmente din capitolul Libro e libertà)
“[...] S-a scris mult despre puterea cărţii: că
determină binecunoscuta tensiune existentă, în istorie,
între cărţi şi putere. În a sa Introductio, Struve face, în
legătură cu acest fapt, o observaţie: <<cărţile interzise,
tocmai pentru că sunt interzise, distruse, excluse de la
vânzare, admodum rari sunt, dar tocmai de aceea excită
dorinţa (eo maius excitant desiderium)>> (p. 235-236).
El face aluzie la instaurarea din partea Bisericii Catolice
a unui Index librorum prohibitorum şi, într-adevăr, îi
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menţionează, printre alţii, pe Bodin şi pe Pomponazzi.
Pe de altă parte, toţi îşi amintesc cuvintele lui Caliban
din Furtuna, când îi propune lui Stephano să-l omoare
pe Prospero, umanistul expert în cărţi şi în magie:
<<Aminteşte-ţi mai întâi de toate să intri în posesia
cărţilor sale, pentru că fără cărţi el este prost ca şi
mine>>.
Ideea conform căreia cărţile sunt deţinătoare de
putere sau transmit o anumită putere acelora care le
deţin este un punct de vedere tipic al societăţilor
arhaice, dar care se prelungeşte uneori până în timpurile
foarte recente. Iniţiativa împăratului Tiberius de a da
ordin să fie arsă opera istorică a senatorului Cremutius
Cordus (25 d. Chr.) este comentată de către Tacit în felul
următor: <<În ceea ce priveşte cărţile sale, senatorii au
deliberat să fie arse de către edili. Dar acele cărţi au
rămas în viaţă bine ascunse şi au trecut din mână-n
mână (sed manserunt occultati et editi). Este de aceea
legitim să râzi de prostia celor care cred că prin puterea
de care dispun astăzi pot sufoca până şi amintirea
generaţiilor viitoare. Dimpotrivă, se întâmplă ca talentul
persecutat să dobândească o mai mare autoritate
(punitis ingeniis gliscit auctoritas). Şi regii străini şi cei
care le-au urmat exemplul nemilos nu au obţinut altceva
decât să-şi atragă ruşinea, iar celor persecutaţi gloria>>
(Anale, IV, 35, 5).
[...] Îi datorăm lui Ovidiu, poetul căzut în dizgraţia
lui Augustus din raţiuni încă obscure, invenţia care se
potriveşte atât de bine unui autor persecutat: aceea de a
transforma în personaje cărţile persecutate. O găsim,
două milenii mai târziu, în geniala povestire a lui Ray
Bradbury, Fahrenheit 451 (1953), unde – pentru a
rezista unei puteri despotice care urmăreşte distrugerea
cărţilor – oamenii se identifică fiecare cu câte o carte şi o
recită fără întrerupere pe dinafară, pentru a nu o uita.
Când Ovidiu a fost exilat şi trimis, după ce a fost
îndepărtat de la Roma, într-un sat pierdut de la ţărmul
Mării Negre, cărţile sale, chiar şi cele mai serioase,
precum Metamorfozele, au fost expulzate din
bibliotecile publice din Roma. De aceea, Ovidiu
imaginează, într-o elegie scrisă în exil (Tristia, III, 1),
cum cartea sa – tocmai elegiile din exil –, întocmai ca un
om, pleacă de la Tomis, de la Marea Neagră, la Roma,
pentru a fi primită într-una dintre bibliotecile capitalei:
ori în cea fondată de Augustus însuşi pe Palatin, ori în
cea fondată de Asinius Pollio în sălile din Atrium
Libertatis, vechiul sediu al censorilor, la extremitatea
nordică a Forului lui Caesar. Cu subtilă ironie, Ovidiu
imaginează scena alungării cărţii sale din biblioteca din
Atrium Libertatis: ca şi cum însăşi statuia Libertăţii, care
trona în atriu, ar fi închis calea noii sosite (vv. 71-72:
<<nici măcar Libertatea nu a tolerat ca eu să intru [cea
care vorbeşte este cartea] în atriul său!>>). Statuia
Libertăţii, în ipostaza de a exercita cenzura asupra
produselor intelectului, este o invenţie foarte eficace.

Este posibil, de-asemenea, ca Ovidiu să fi jucat pe
identitatea grafică a celor două cuvinte latineşti: liber
(carte) şi liber (liber).
[...] Seneca-tatăl povesteşte, în introducerea la cea
de-a zecea carte din Controversiae, o întâmplare
tenebroasă: Labienus, fiul legatului lui Caesar, care îşi
“trădase” stăpânul în momentul izbucnirii războiului
civil, a trebuit să asiste la punerea pe rug a istoriilor sale,
poruncită de către Augustus; nu a vrut să supravieţuiască
operei sale şi s-a dus să se îngroape de viu în mormântul
familiei; Cassius Severus, prietenul său, solidarizânduse imprudent cu acesta, văzând rugul acelor cărţi, a
exclamat: <<Acum nu mai rămâne decît să mă ardă de
viu şi pe mine, care cunosc pe dinafară opera lui
Labienus!>>. Încă o dată, cartea-persoană, precum în
romanul lui Bradbury. Augustus l-a exilat pe Cassius
Severus în Creta.
[...] Dacă ne întrebăm ce anume citea lumea
obişnuită – în special clasele urbane din pătura medie şi
joasă –, vom fi înclinaţi să ne gândim la un consum larg
de literatură de aventuri, romanescă, uşoară, atrăgătoare
şi grosolană (dintre care, romanele greceşti ajunse până
la noi sunt ceea ce era mai bun).
[...] În acest fel, cărţile creştinilor, ce povestesc
simplu, narativ şi atrăgător întâmplările lui Iisus şi ale
martirilor ce s-au sacrificat în numele său, au întâlnit un
public familiarizat deja cu codexul şi avid de
<<poveşti>>. Astfel s-a întâmplat că s-a produs treptat o
transformare generală, o <<revoluţie>> care se sprijinea
pe răspândirea cărţii: cea care, la un moment dat
<<canonizată>>, a fost definită ca Noul Testament, dar
care operează şi se răspândeşte de mai-nainte şi pentru o
bună bucată de vreme fără rigiditate canonică. Mai apoi,
evangheliile apocrife şi evangheliile devenite canonice
mărşăluiesc împreună şi cuceresc, în medii diferite, noi
credincioşi şi noi cititori.
Ironia sorţii a vrut ca această alfabetizare,
neaşteptată, ca să fim sinceri, şi strâns legată de noua
religie, să aibă consecinţe radicale, de-a dreptul
revoluţionare asupra stabilităţii sociale a imperiului.
Atunci când o astfel de schimbare s-a produs, nu a avut
nimic de-a face – sau aproape [nimic] – cu utopiile
sociale din trecut. Desigur, aşa cum spera Caronda,
<<libertatea>> a venit de la o carte. Dar alfabetizarea
elementară a maselor creştine are în sine, trebuie s-o
recunoaştem, un element de “barbarie”. Ţăranii,
coloniştii, “barbarii” care au cunoscut cartea şi alfabetul
graţie răspândirii Noului Testament ne apar ca o realitate
neliniştitoare, mult sub nivelul intelectual al Eliopoliţilor
foarte suavi şi dulci filosofi prezenţi în Utopia lui
Iambulus. Latina în care Salvianus din Marsilia îşi
formulează invectivele împotriva opresiunii romane,
deja în fază de destrămare, este o latină incertă,
semicultă. Dar, se ştie, drumul istoriei nu are datoria de a
se conforma previziunilor filosofilor”.

131

Un Nobel pentru literatură

An XIII – Nr. 1-2/2007

Un Nobel pentru literatură
Orhan Pamuk – fascinaţie, melancolie şi artă orientală
Neliniştitul Istanbul al secolului XVII. Vremuri schimbătoare pe ambele
maluri ale Bosforului. Lumea „pictorilor de manuscrise” otomani. O crimă
misterioasă. Frici de tot felul şi nu numai.
Pentru Mă numesc roşu1, unul dintre cele mai cunoscute şi mai
controversate romane despre lumea islamică, Academia Suedeză a acordat
scriitorului turc Orhan Pamuk, născut în 7 iunie 1952, la Istanbul, premiul
Nobel pentru literatură pe anul 2006.
Opera lui Pamuk a înregistrat recorduri de vânzare atât în Turcia, cât şi în
străinătate. A fost tradusă în aproape 50 de limbi şi publicată în peste 100 de
ţări, bucurându-se de o mare popularitate.
Situat pe două continente, Istanbulul, oraşul natal pe care Pamuk îl iubeşte
mult şi în care a locuit aproape permanent, cu excepţia ultimilor ani,
armonizează Europa şi Asia. Romanul Mă numesc roşu este o mărturie că
Vestul şi Estul se pot, uneori, îngemăna armonios. Cititorul european regăseşte
astfel o toleranţă care nu contrazice, ci, din contră, susţine respectul profund
faţă de valorile spirituale şi naţionale, faţă de moştenirea culturală.
Scris la persoana I, fiecare capitol este o poveste în sine, iar naratorul este
fie un miniaturist, fie Unchiul, fie Seküre (fiica sa), fie Negru (vărul îndrăgostit
de ea). Chiar şi Calul, Banul, Copacul, Câinele, Moartea au ceva de povestit.
Personajele lui Orhan Pamuk îl implică pe cititor şi parcă îl fac complice la „călătoria din pungă-n pungă” a
sultaninului, la certurile dintre tată şi fiică, la întâlnirile nocturne, la schimbul de scrisori amoroase, la temerile
miniaturiştilor şi la discuţiile lor despre artă. În artă, în societate şi în practicile religioase au loc schimbări. Padişahul îi
cere Unchiului să realizeze o carte în maniera pictorilor din Occident, prin urmare, li se cere miniaturiştilor să încalce
regulile tradiţiei. Acest lucru va atrage mânia asupra tuturor, inclusiv asupra vizionarului predicator Hogea Husret, care
pretindea că descinde din neamul Preasfântului Profet. Până şi cafeaua – cea care „amorţeşte mintea, găureşte stomacul,
provoacă vătămătură şi te face sterp” – este interzisă de „mărginitul”predicator. Ironia subtilă, savoarea şi farmecul se
îmbină armonios şi învăluie cititorul.
Figură importantă a literaturii Turciei moderne, Orhan Pamuk susţine misiunea de a scrie romane de calitate şi nu cea
de mediator între două culturi: „nu le explic europenilor lumea turcilor şi turcilor lumea europeană”. Recunoaşterea la
nivel internaţional a scriitorului s-a concretizat într-o serie de premii şi distincţii, precum: Prix du Meilleur Livre Étranger,
Premio Grinzane Cavour, The Independent Award for Foreign Fiction, International IMPAC Dublin Literary Award, Prix
de la Découverte Européenne etc.
În România, romanul a apărut în 2006 la Editura Curtea Veche, tradus de Luminiţa Munteanu. Versiunea românească
păstrează spiritul cărţilor lui Pamuk. Traducătorul oferă potenţialului cititor atât informaţii referitoare la fonetica limbii
turce, cât şi un glosar de termeni specifici istoriei lumii musulmane şi culturii Imperiului Otoman.
Dina Paladi
1 Titlul în original: Benim Adim Kirmizi.

Martha Bibescu în timpul ocupaţiei germane
– un studiu de Constantin Iordan –
În data de 22 februarie 2007, la sediul Colecţiilor Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României din strada Biserica
Amzei, a avut loc lansarea volumului Martha Bibescu în timpul ocupaţiei germane la Bucureşti (1916-1917)1, lansare
la care au participat oameni de cultură, ziarişti şi bibliotecari. Cu acest prilej, domnul Constantin Iordan, autorul
volumului, a susţinut o alocuţiune al cărei conţinut îl prezentăm în rândurile de mai jos:
„Întâlnirea de astăzi este un bun prilej de a mulţumi tuturor celor care, într-un fel sau altul, au făcut posibilă apariţia
acestei cărţi. În acest sens, un loc de seamă îl ocupă arhiva istorică a Bibliotecii Naţionale a României, deţinătoarea unui
preţios fond documentar privind familia Bibescu şi îndeosebi pe Prinţesa Martha Bibescu.
Graţie sprijinului generos al doamnei Doina Papuc, am avut acces neîngrădit la aceste documente. Domnia sa ne-a
susţinut şi în alte rânduri, în realizarea documentării pentru proiectele noastre ştiinţifice. Primul nostru contact cu
fondurile Saint-Georges, Brătianu şi Kogălniceanu, existente la Colecţiile Speciale ale BNR, datează, dacă nu ne
înşelăm, din 1973.
1 Martha Bibescu în timpul ocupaţiei germane la Bucureşti (1916-1917). Un studiu de Constantin Iordan, urmat de un
fragment din jurnalul prinţesei şi alte documente. Bucureşti: Anima, 2005, 450 p.
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Aceleaşi mulţumiri aducem şi doamnei Ani Pleşia, care ne-a oferit un
preţios sprijin în realizarea ilustraţiei, motiv pentru care îi rămânem profund
îndatoraţi.
Un gând de recunoştinţă se îndreaptă, de asemenea, către distinsa mea
colegă, doamna Lidia Simion, a cărei experienţă de traducătoare din şi în
limba franceză nu este un secret pentru cei avizaţi şi care, cu acribia şi
tenacitatea cunoscute şi recunoscute de toţi colaboratorii de la Revue des
études sud-est européennes din ultimele aproape trei decenii, precum şi cu
solidele sale cunoştinţe de limbă germană, a reuşit să înlăture multe dintre
capcanele limbajului extrem de bogat al jurnalului Prinţesei Bibescu, din
perioada când a condus Spitalul 118 – Automobil Club din Bucureşti.
Adresăm vii mulţumiri, în egală măsură, doamnei dr. Suzana Holan,
directoarea Editurii Anima, cea care a avut ideea unei ediţii bilingve şi ale cărei
sugestii benefice privind iconografia şi includerea altor documente interesante,
în afara jurnalului, au făcut posibilă această carte cu un conţinut bogat,
apărută în condiţii grafice deosebite.
Toată gratitudinea noastră şi colegilor de la Institutul de Studii
Sud-Est Europene – celor mai în vârstă, rămaşi, din păcate, puţini
astăzi (pe unii dintre ei i-am găsit în institut chiar de la sosirea mea,
acum aproape 37 de ani), dar şi celor mai tineri, de la care am avut
totdeauna ceva de învăţat şi care au calitatea de a fi păstrat viu spiritul
ştiinţific impus de primul director al institutului, domnul profesor Mihai
Berza, care în această vară ar fi împlinit o sută de ani.
Mulţumim şi pe această cale, conducerii Bibliotecii Naţionale, doamnei director Maria Răducu, dar mai ales
doamnei Doina Nemeş, sufletul organizatoric al acestui eveniment, şi, nu în ultimul rând, distinşilor cărturari, acad.
Florin Constantiniu, prof. univ. dr. Ion Bulei şi prof. Laurenţiu Vlad, pentru amabilitatea, promptitudinea şi chiar
entuziasmul cu care au primit rugămintea noastră de a rosti aici câteva cuvinte.
Studiul nostru a dorit să dezbată o temă redutabilă şi controversată, cea a „colaboraţionismului” Marthei Bibescu
din timpul primului război mondial. Fără a ne fi asumat autoritatea unei instanţe, ni s-au impus, totuşi, câteva delimitări.
Prin educaţie, prin ambianţa familială, prin cercurile frecventate, prin limba scrierilor sale şi, nu în ultimul rând,
prin opţiunea secretă pentru confesiunea romano-catolică2, Martha Bibescu a fost toată viaţa fidelă Franţei, locul în care
se şi odihnesc rămăşiţele sale. Nu a trădat niciodată sentimentele profunde pe care le-a nutrit pentru această a doua sa
patrie.
Fără a avea aceeaşi diversitate a motivaţiilor, propensiunea prinţesei Bibescu pentru înalta societate britanică nu a
fost mai puţin puternică. Relaţia ei complexă şi îndelungată cu C.B. Thomson, viitorul Lord of Cardington, în cursul vieţii
sale atât de agitate, este o dovadă în acest sens. Raporturile şi corespondenţa cu James Ramsay Mac Donald, primministru al Marii Britanii, din anii ’30 ai secolului trecut, ar putea fi un alt argument.
Considerăm, prin urmare, că în timpul primului război mondial, inclusiv în perioada în care a condus Spitalul 118,
realele opţiuni politice ale Marthei Bibescu au fost în mod hotărât favorabile cauzei Aliaţilor.
Legăturile sale cu Kronprinz-ul sau cu diverşi diplomaţi şi militari ai blocului austro-german – înainte de şi în timpul
angajării României în conflictul mondial – nu trebuie înţelese ca o implicare în atingerea obiectivelor de politică externă,
de prestigiu şi de influenţă ale Germaniei sau Austro-Ungariei, ci, pur şi simplu, ca urmări ale simpatiilor personale şi
intereselor conjuncturale, stimulate de exerciţiul constant al dialogului cu puternicii zilei, dialog pe care Martha Bibescu
l-a practicat toată viaţa, în condiţii dintre cele mai diverse. După vârsta de 70 de ani, de pildă, Martha Bibescu va face o
pasiune pentru Generalul Charles de Gaulle, devenit preşedintele celei de-a V-a Republici Franceze.
Acuzaţiile de „colaboraţionism”, în sensul real al termenului, nu pot fi susţinute cu temei în cazul prinţesei Bibescu,
nu numai pentru că nu a avut nicio demnitate publică în timpul ocupaţiei străine a Bucureştilor, ci şi pentru că persoane
din acea perioadă, taxate de contemporani, de istorici, dar şi de memoria colectivă drept germanofile sau
„colaboraţioniste” – de la oameni politici la ziarişti sau de la oameni de afaceri la intelectuali de marcă – poartă
stigmatul unor atitudini, opţiuni şi acţiuni greu comparabile cu cele ale Marthei Bibescu.
Credem că eticheta de „colaboraţionism” nu are grade de comparaţie, drept pentru care afirmăm răspicat că
prinţesa Bibescu nu a fost „colaboraţionistă”. Acuzaţiile care i s-au adus au fost rezultatul unor adversităţi personale, cu
origini şi cu motivaţii dintre cele mai diverse: orgolii şi vanităţi, invidii şi gelozii, în esenţă generate de neputinţa de a
înţelege şi de a admite superioritatea Marthei Bibescu.
Că a fost spioană şi în serviciul cărei cauze – iată chestiuni care necesită informare şi documentare. Deocamdată, nu
2 Martha Bibescu s-a convertit la catolicism în data de 18 aprilie 1912, în capela Saint-Joseph de Cluny din Paris. A primit
comuniunea de la Abatele Mugnier.
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există documente în acest sens. Că a rămas la Bucureşti, cu misiuni discrete (cel puţin de culegere de informaţii, lucrând
de partea autorităţilor competente subordonate guvernului României refugiat la Iaşi şi, în egală măsură, răspunzând
unor solicitări de acelaşi gen venite de la Londra, prin Colonelul Thomson, sau de la Paris, de pildă, prin Edouard
Tavernier) este verosimil.
O interpretare atentă a informaţiilor reunite în studiul nostru oferă câteva piste pentru o înţelegere nuanţată a
conduitei Marthei Bibescu din anii neutralităţii şi ai ocupaţiei străine – parţiale şi vremelnice – a teritoriului României.
Oricum, Jurnalul pe care îl publicăm este o sursă complementară.
Anul trecut, în data de 28 ianuarie, s-au împlinit 120 de ani de la naşterea eroinei acestei cărţi. Nu am putea încheia
această alocuţiune fără a evoca un fragment dintr-o conversaţie avută de Martha Bibescu, la 14 februarie 1917, deci
acum 90 de ani, cu Clément, unul dintre angajaţii Spitalului 118.
Acesta îi declara resemnat Marthei Bibescu:
„– Este adevărat că Germania este un uriaş şi noi nişte pitici.”
Replica prinţesei a venit prompt:
„– Dar mai sunt şi alţi uriaşi, Anglia şi America, şi trebuie să depăşim mentalitatea noastră de pitici pentru a înţelege
ce se petrece în realitate în lumea uriaşilor!”.

Biblio-Braşov – Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării
25-27 mai 2006, Braşov
În perioada 25-27 mai 2006, Universitatea “Transilvania” din Braşov a găzduit cea de-a V-a ediţie a Conferinţei
Internaţionale de biblioteconomie şi ştiinţa informării, BIBLIO-BRAŞOV 2006.
Conferinţa şi-a propus să depăşească stadiul unor comunicări cu caracter descriptiv privind problemele de bibliotecă
şi să încurajeze metodele moderne de cercetare, care să contribuie la progresul procesului informaţional privind
prelucrarea şi transmiterea informaţiilor.
Întâlnirea s-a remarcat prin originalitatea comunicărilor ştiinţifice prezentate, care au vizat cu precădere bibliotecile
universitare şi impactul tehnologiei informaţionale asupra bibliotecarilor şi utilizatorilor. De la prima ediţie, cea din 2002,
conferinţa s-a transformat dintr-o sesiune locală de comunicări într-una cu participare internaţională, în care se dezbat
orientările şi perspectivele în management şi marketing, în care se vorbeşte tot mai mult de nevoia de consorţii ori de a fi
abonat la consorţii precum Elsevier, Springer şi de schimbările care se produc în domeniul biblioteconomic.
Ediţia din 2006 a adus în dezbatere cele mai recente concepte legate de societatea informaţională (riscuri, implicaţii,
certitudini şi controverse) şi de biblioteca secolului XXI. Nici documentele de patrimoniu (manuscrise, fondul de carte veche
din Scheii Braşovului etc.) nu au fost uitate de vorbitori.
În deschiderea lucrărilor, prof. univ. dr. ing. Ion Vişa, rector al Universităţii „Transilvania” din Braşov, şi prof. dr. ing.
Angela Repanovici, director al Bibliotecii Centrale a Universităţii „Transilvania” din Braşov, au prezentat noile realizări
şi proiectele ambiţioase ale universităţii care are de curând un nou, modern şi bine dotat sediu.
Universitatea şi Biblioteca „Transilvania” – partenere egale cu instituţii europene similare – participă la 15 proiecte
europene de cercetare; susţin formarea continuă a studenţilor şi profesorilor implicaţi în procesul de învăţământ (sunt
desfăşurate cca. 70 de cursuri de formare a pieţii muncii, s-a creat un centru de limbi moderne, pentru stimularea pieţei
educaţionale internaţionale şi pentru atragerea studenţilor străini etc.).
Pe lângă o serie de invitaţi străini – Lorenzo Baldacchini, de la Biblioteca Facultăţii de Conservare a bunurilor
culturale din Ravenna, Kyrkjebo Rune şi Ane Landoy de la Biblioteca Universităţii din Bergen (Norvegia) şi Benoit Thirion
–, la această conferinţă au participat peste 80 de bibliotecari din Bucureşti, Piteşti, Brăila, Timişoara, Târgu Jiu, Târgovişte
şi Cluj, care au avut prilejul de a afla cele mai noi tendinţe şi concepte din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
Iată câteva dintre lucrările susţinute: prof. univ. dr. Mircea Regneală (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”Bucureşti) – Conceptul de bibliotecă în societatea cunoaşterii; Dan Matei (CIMEC) – Indexul general, signaturile şi
punctele de acces ale unui catalog online: propunere; Kyrkjebo Rune, Ane Landoy – S E F C: The benefits of
participating in a Leonardo Project; Lorenzo Baldacchini – Biblioteche Digitali in Italia; Robert Coravu (Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I”- Bucureşti) – Utilizatorii de la distanţă ai bibliotecii; Agnes Erich (Universitatea „Valahia”
- Târgovişte) – Bibliotecile versus societatea informaţiei; Ilie Dumitraşcu (Universitatea „Transilvania”- Braşov) –
Argument pentru resemnificarea cărţii; Oana Andreea Pîrnuţă (Universitatea „Transilvania” - Braşov) – Emulation a
preservation strategy of digital resources in the information society şi Extensible markup language a landmark in the
evolution of internet information systems and its role within the framework of digital libraries; Crina Mihăilescu, Angela
Repanovici – Informaţii utile în documentarea medicală. Baze de date francofone gratuite.
Multe lucrări nu au putut fi susţinute din lipsă de timp, dar textul celor 49 de comunicări pot fi citite în volumul
însoţit de CD, editat de Universitatea „Transilvania”.
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Cu ocazia conferinţei, a putut fi audiat un concert extraordinar, susţinut de studenţii Facultăţii de Muzică din Braşov şi
au fost lansate cărţile Aspects of the digital library de Kari Garnes, Ane Landoy şi Angela Repanovici, Verb metafizic şi
Valenţe mistice de Aurel Chitic, precum şi Dicţionarul francez-român pentru traducători de Adrian Cristea şi Alina Cristea.
Ultima zi a fost dedicată unor vizite la Casa Mureşenilor, Arhivele Naţionale, Turnul Alb şi Turnul Negru.
Sperăm că ediţia din 2007 va cuprinde şi wokshopurile care au fost anunţate în ediţia din 2006, dar care nu au mai
avut loc. Va fi un bun prilej de a îmbina teoria cu practica.
Nicoleta Rahme

Public Library Marketing in the U.S.: Creating Brandname Services and Loyal Users
6 februarie 2007, Bucureşti
Ambasada Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Centrului de Referinţe “Information USA”, a organizat în data
de 6 februarie 2007, la sediul din strada Dumbrava Roşie nr. 10, o prezentare pe tema marketingului bibliotecilor publice,
susţinută de Michael Huff, information resource officer (ofiţer de referinţe) în cadrul Departamentului de Stat al SUA.
Plecând de la elementele care definesc o bibliotecă publică – acces la documente şi la Internet, servicii, organizarea
unor evenimente –, se ajunge la fireasca întrebare: Cine are nevoie de biblioteca publică? şi, de aici, la: Cum trebuie
realizat marketingul unei astfel de biblioteci? Un film de 10 minute, prezentat de Michael Huff, încearcă să ne lămurească
asupra importanţei unei biblioteci publice în zilele noastre, când lipsa timpului şi explozia tehnologiei informaţionale
domină societatea în care trăim.
Cititul rămâne în continuare activitatea de bază a oricărui individ – numărul de documente care circulă într-o
bibliotecă publică, într-o singură zi, este mai mare decât numărul de colete expediate prin curierat. O bibliotecă publică
este asemănătoare unui companii private, care trebuie să-şi vândă produsele, să le promoveze cât mai eficient, de aici
ideea de “marketing @ your library”.
Filmul prezintă câteva idei de marketing (susţinerea unor programe de iniţiere în utilizarea calculatoarelor, ore de
Internet, cluburi de lectură pentru adulţi; programe pentru copii de tipul lectură de vacanţă, ore de literatură pentru copii;
promovarea colecţiilor audio-vizuale şi a cărţilor electronice; săli de întruniri şi mese rotunde pentru activităţi comunitare
non-profit, co-sponsorizarea programelor comunitare) şi câteva instrumente de marketing utile mai ales bibliotecilor
publice, dar şi celorlalte categorii de biblioteci, centrelor de informare şi de comunicare (actualizarea frecventă a siteurilor web; realizarea unei interfeţe prietenoase, cu slide-uri Power Point, link-uri de tipul „new material” către catalogul
online, ce permit reţinerea de către utilizator a materialului dorit; realizarea de newsletter-uri, pliante şi alte foi volante
care să promoveze programele lunare pentru adulţi şi copii; încurajarea parteneriatului bibliotecă-şcoală, prin participarea
la întrunirile cu elevii şi studenţii; co-sponsorizarea programelor de lectură de vară; difuzarea unor comunicate de presă
săptămânale prin intermediul ziarelor locale şi regionale; realizarea unor panouri publicitare – sandwich, bannere;
postarea pe paginile web, în secţiunea „evenimente culturale”, a unor sondaje în rândul cititorilor/comunităţilor de
utilizatori, cu scopul adaptării ofertei bibliotecii la cerinţele educaţionale; realizarea unor materiale promoţionale, cu
destinaţie precisă (exemple: pliante informaţionale pentru licee, pachete informaţionale – newcomers).
Câteva programe s-au dovedit succese reale în rândul utilizatorilor americani din bibliotecile publice: audiţii
muzicale, cursuri de artă culinară, de design floral şi de medicină alternativă; întâlniri cu actori şi scriitori de succes,
sesiuni de autografe, cluburi de lectură, cursuri de engleză etc.
Un program eficient s-a dovedit Acoustic Café @ the Library (http://www.acousticcafenh.com), propus de
Wadleigh Memorial Library, Milford, NH, USA. Acest program este sponsorizat de bibliotecă şi de Prietenii Bibliotecii.
Toate câştigurile rezultate din vânzările de cafea şi alte produse revin bibliotecii.
Cum se poate realiza un asemenea program? În primul rând, este esenţial să beneficiem de suportul unor grupuri
precum Prietenii Bibliotecii sau al personalului implicat în acţiuni de acest tip. Apoi, trebuie să formăm un comitet care să
se ocupe de selectarea interpreţilor, de aranjarea sălilor, de crearea unui logo al evenimentului (pentru continuitate şi
pentru o uşoară identificare), de promovare (prin postere, afişe, semne de carte, buletine de tip newsletter, website, prin
comunicate de presă, panouri pe holurile şi la avizierele bibliotecii).
Bibliotecarii devin astfel promotori specializaţi, devin mult mai activi, depăşind stadiul de şoarece de bibliotecă.
Programul Acoustic Café @ the Library a adus numeroase beneficii (creşterea vizibilităţii bibliotecii în rândul
comunităţii locale şi a oraşelor dimprejur, creşterea numărului acestor tipuri de programe de la patru în 2000, la şase în
prezent, de asemenea, creşterea numărului de utilizatori tradiţionali şi non-tradiţionali, precum şi al artiştilor, mulţumiţi de
condiţiile oferite), dar şi dezavantaje: nu tot personalul implicat a avut o bună prestaţie, spaţiul destinat acestor tipuri de
manifestări nu este întotdeauna adecvat.
Cum se pot obţine idei pentru un astfel de program? Prin utilizarea sugestiilor utilizatorilor, prin depistarea unor idei
din diferite manifestări, prezentări organizate de comunitate, prin încorporarea unor întrebări specifice în anchetele
realizate de bibliotecă, prin monitorizarea programelor tv, a unor site-uri web, prin postarea unor rubrici de idei în

135

Asociaţia Bibliotecarilor din România

An XIII – Nr. 1-2/2007

secţiunea evenimente culturale a site-ului bibliotecii, prin întruniri cu cei implicaţi în proiecte culturale, cu cititori şi
oameni de afaceri etc.
Pentru a putea avea succes, trebuie să avem în vedere, de asemenea, şi factorii interni şi externi.
Elementele externe şi analiza de mediu: - ce schimbări de ordin economic şi politic se produc în comunitate?; - care
sunt resursele educaţionale şi media de care dispune biblioteca dumneavoastră?; - finanţarea este în general dificilă?; - ce
beneficiu ar aduce bibliotecii oferirea unui nou serviciu?; - care este cererea pentru un nou produs şi care este numărul de
persoane care vor folosi cu siguranţă produsul/serviciul?; - care este principalul atu în faţa concurenţei (servicii pe care
alţii nu le pot oferi, resurse oferite gratuit şi uşor de accesat pe web etc.); - cât de evidente sunt avantajele şi beneficiile
produsului/serviciului oferit?; - ce informaţii demografice, defalcate pe vârstă, venit, ocupaţie, categorie, educaţie, pot fi
obţinute?
Elementele interne: personal implicat; abilităţile şi motivaţia acestuia; facilităţi; tehnologie; resurse; colecţii; buget;
sponsori; structură organizaţională.
Nicoleta Rahme

Utilizatorii bibliotecilor. Practici documentare, satisfacţii, aşteptări
Asociaţia Bibliotecarilor din România – 17-18 mai 2007, BCU “Carol I”-Bucureşti
În zilele de 17 şi 18 mai 2007, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” - Bucureşti a avut loc un seminar
cu tema Utilizatorii Bibliotecilor. Practici documentare, satisfacţii, aşteptări, organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din
România – Secţiunea Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar şi moderat de Ştefania Mazilu,
preşedinta secţiunii. Printre cei care au susţinut comunicări în prima zi a întâlnirii s-au numărat:
- Roxana Dinu, de la BCU “Carol I” - Bucureşti, a vorbit despre Servicii de informare digitale – o prezentare în detaliu a
noilor tipuri de surse de informare oferite de biblioteci: site-uri, portaluri promovate de consorţii de tipul JISC (Joint Information
Systems Committee), chat-uri, referinţe prin e-mail; autoarea a subliniat faptul că tot mai multe site-uri de biblioteci au inclus
rubrica Ask a librarian sau, cum este cazul bibliotecii din Lyon, Guichet du savoir şi metacatalogul Catalog +;
- Valentina Lupu, de la Casa Corpului Didactic din Vaslui, a abordat în Biblioteca Mileniului III relaţia dintre
bibliotecar şi utilizator, educarea utilizatorilor şi mijlocirea accesului la colecţiile şi serviciile oferite de bibliotecile
publice, adaptarea bibliotecarilor la cerinţele utilizatorilor, prin mesaje de tipul vă rugăm să ne deranjaţi; de asemenea, a
vorbit despre nevoia bibliotecilor şcolare de informatizare şi de programe care să sprijine şi să promoveze educaţia
instituţională;
- Lidia Dinu, de la BCU „Carol I” - Bucureşti, a făcut o trecere în revistă a documentelor multimedia, a bazelor de date
multimedia (ProQuest, Cheadwick Healez, Springer, Scopus, EBSCO, Embase) pe care BCU Bucureşti le pune la dispoziţia
studenţilor şi cercetătorilor (comunicarea cu titlul Noi servicii de informare în structurile infodocumentare din România);
- Ionica Vladâcenco, de la BCU “Carol I” - Bucureşti, a argumentat, în Comunicarea documentelor la BCU „Carol
I”. Satisfacerea nevoilor utilizatorilor prin serviciile oferite, în favoarea termenului de “utilizator”, considerat ca mult
mai potrivit pentru domeniul biblioteconomic, faţă de „cititor”, „beneficiar”, „consumator” sau „client”, termeni frecvent
întrebuinţaţi în literatura de specialitate; de asemenea, autoarea a semnalat faptul că modulul de circulaţie din softurile de
bibliotecă tip Aleph, Alice etc. nu poate monitoriza cititorii!
- În comunicarea Chestionarele – un instrument necesar în evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor de bibliotecă.
Studiu de caz la BCU „Eugen Todoran” Timişoara, Adriana Uliţă a făcut o excelentă analiză a ceea ce bibliotecarii oferă
prin munca lor; una dintre premisele studiului fiind aceea că utilizatorul este cel care asigură feedback-ul în ceea ce
priveşte criteriile de transfer al informaţiei; chestionarul este un instrument de investigare ce asigură culegerea de date
obiective şi subiective; un astfel de chestionar, aplicat la BCU-Timişoara, a scos în evidenţă câteva date relevante: 11%
dintre utilizatori încă folosesc catalogul tradiţional, 34,8% apreciază bibliotecarii, iar un procent covârşitor (80%)
apreciază sala de lectură, deşi consideră că aceasta este incomodă, inadecvată pentru studiu, cu echipamente informatice
depăşite şi prea puţine, acestea fiind, de altfel, obţinute în urma unor donaţii; urmare a aplicării acestui chestionar,
biblioteca şi-a definit câteva coordonate în îmbunătăţirea serviciilor, dar mai ales în educarea continuă a utilizatorilor
privind corecta utilizare documentelor (de exemplu: programul Cartea curată – cititorii sunt instruiţi în a nu mai murdări,
sublinia şi rupe cărţile, organizarea de vizite pentru utilizatori, în urma cărora aceştia să se familiarizeze cu circuitul cărţii
din depozit şi până la sala de lectură, dat fiind că existau nemulţumiri legate de timpul de aşteptare).
În cea de-a doua zi a seminarului a fost organizată o masă rotundă cu privire la problemele curente ale comunicării
documentelor şi ale împrumutului interbibliotecar, precum şi cu privire la aspecte legislative, tehnice etc. Toate aceste
teme vor fi detaliate în cadrul Conferinţei Naţionale ABR din 2007.
Reţinem atenţia cu una dintre propunerile formulate cu acest prilej: realizarea unui chestionar care să se concentreze
mai mult asupra bibliotecarului şi asupra profesiei sale, şi mai puţin asupra calităţii documentelor sau a modului în care o
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bibliotecă poate asigura necesarul informaţional, deoarece s-au realizat deja destule analize în acest sens.
Problema marketingului a divizat participanţii la discuţii, unii fiind de părere că bibliotecile nu au nevoie de
publicitate, întrucât numărul utilizatorilor este constant.
Dintre bibliotecile universitare, la acest seminar au fost prezente doar BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi şi BCU
„Eugen Todoran” din Timişoara.
Nicoleta Rahme

Roxana Şorop

O vizită la Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa
Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa şi-a început istoria cu cele 30.000 de volume din biblioteca lui Antonio
Magliabechi, lăsate de acesta, prin testament, oraşului Florenţa, în anul 1714. În 1737, s-a decis prin decret oficial ca un
exemplar din fiecare tipăritură apărută la Florenţa să fie depozitat aici, iar din 1743, câte un exemplar din fiecare tipăritură
apărută în întreaga regiune toscană.
Biblioteca s-a deschis publicului în anul 1714, sub numele de Magliabechiana. În următorii ani, ea s-a îmbogăţit prin
donaţii şi prin trecerea în patrimoniul său a colecţiilor bibliotecilor monahale. În 1861, Magliabechiana s-a unit cu Biblioteca
Pallatina, înfiinţată de Ferdinand al III-lea al Lorrenei şi dezvoltată în timpul succesorului său, Leopold al III-lea. Biblioteca
rezultată şi-a asumat titlul de Bibliotecă Naţională, iar din anul 1885 a devenit Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa.
La început, a funcţionat în clădirea care adăposteşte Galeriile Uffizi, iar din 1935 s-a mutat în clădirea actuală a cărei
construcţie a început în 1911, după planurile arhitectului Cesare Bazzani. Ulterior, a fost extinsă conform planurilor arhitectului
V. Mazzei. Clădirea, una dintre cele mai frumoase construcţii de biblioteci, face parte din monumentala zonă “Santa Croce”.
Între 1886 şi 1957, Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa a editat un buletin al tipăriturilor italiene, buletin care a
devenit din anul 1958 – Bibliografia Naţională a Italiei.
Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa este centru-pilot al Sistemului Biblioteconomic Naţional, printre scopurile sale
principale numărându-se automatizarea serviciilor de bibliotecă şi crearea unui index naţional al colecţiilor.

Încă de la intrarea în bibliotecă,
politeţea e la ea acasă. Salariaţii te
întâmpină cu zâmbete şi gentileţe.
Accesul se face printr-o poartă
prevăzută cu fotocelulă, ca la
aeroport. Funcţionarul de la intrare te
invită amabil la garderobă – cuşete
cu cheie, umeraşe şi suporturi pentru
umbrele. Pentru a obţine o
legitimaţie de cititor, e nevoie de
doar 2 minute, în urma completării
unei cereri depuse la ghişeul de înscrieri. Pentru a putea
intra în bibliotecă, trebuie să treci legitimaţia prevăzută cu
cod de bare prin faţa unui dispozitiv electronic –
informaţia este afişată pe un monitor, astfel că
funcţionarul de la intrare poate vedea dacă cel ce a intrat
are „antecedente” sau acces limitat.
În holul principal, sunt organizate frecvent expoziţii
tematice. Din acest hol ajungi în sala cataloagelor, unde
poţi căuta documentele dorite
utilizând catalogul electronic sau,
dacă nu eşti familiarizat cu acesta,
catalogul tradiţional, pe suport de
hârtie. Catalogul electronic îţi oferă
posibilităţi multiple de căutare –
după autor, după titlu, după domeniu,
după clasificarea zecimală, după anul
de apariţie, chiar şi după autorii
prefeţelor sau postfeţelor, după limba
în care documentul este scris, după

cotă, după numărul de inventar etc.,
şi toate acestea doar cu un singur
click. Odată identificată cartea care
te interesează, ţi se cer numărul
permisului de cititor şi parola. În
funcţie de acestea, îţi sunt afişate
serviciile la care ai acces: sala de
lectură, împrumut la domiciliu
(pentru unele documente – 3 zile,
pentru altele – 9 zile, în funcţie de
adresă, de existenţa sau nu a unui
contract de muncă, de rezidenţă sau cetăţenie). Tot
electronic ţi se comunică dacă cererea ta a fost sau nu
acceptată. De aici încolo nu-ţi rămâne decât să aştepţi
volumul dorit – maximum 20-30 minute. Odată cu
confirmarea acceptării cererii, pe monitorul situat în holul
central sunt afişate ora la care a fost făcută solicitarea,
numele şi numărul de documente solicitate.
Volumele solicitate pot fi consultate în sala de lectură,
în schimbul unui act de identitate.
Sala de lectură încântă prin
arhitectura deosebită, prin curăţenie,
prin confort, prin facilităţi: lămpi
individuale, aer condiţionat, priză
individuală pentru laptop şi, mai
ales, linişte. Pentru momentele de
pauză, poţi frecventa bufetul,
precum şi sala de aşteptare sau de
discuţii, unde se află un copiator şi
un scanner.
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Laboratorul de restaurare este situat, ca şi în cazul
Bibliotecii Naţionale a României, într-un sediu separat.
Pentru a putea avea acces aici, este necesară parcurgerea
unei proceduri speciale: programare telefonică, fax de
acceptare a vizitei, semnat de directorul bibliotecii, şi
fax cu aprobarea directorului Centrului naţional de
restaurare.
Pentru vizitarea Laboratorului de restaurare, am
urmat, aşadar, toată procedura. Am aşteptat confirmarea
telefonică de la Biblioteca Naţională Centrală din
Florenţa, confirmare care a venit la 5 zile după trimiterea
faxului. Am luat legătura cu unul dintre restauratori, şi am
fixat, de comun acord, data şi ora vizitei. În ziua stabilită
şi la ora fixată, m-am prezentat şi am sunat la interfon. Nu
am putut să nu observ existenţa sistemului de securitate.
Un restaurator asistent a venit şi m-a condus prin curtea
interioară până la clădirea construită în stil gotic, cu fresce
impresionante de-a lungul holurilor. Restauratorul mi-a
făcut un scurt istoric al laboratorului.
Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1966, într-un
moment de criză provocat de o mare inundaţie în Florenţa.
Sute de mii de volume de secol XVI au fost atunci
acoperite practic de apă. În aceste condiţii, a fost declarată
stare de calamitate şi experţi din toată lumea – Anglia,
SUA, Germania etc. – au venit să-şi ofere ajutorul şi
cunoştinţele pentru salvarea patrimoniului. Primii patru
experţi care au venit şi au ţinut cursuri teoretice şi practice
au fost de la British Library. Ei au contribuit la înfiinţarea
Centrului de restaurare. Restauratorii englezi au format şi
călăuzit primul nucleu de restauratori florentini,
întemeind un stil de restaurare practicat şi în ziua de azi.
Tot ei au conceput şi un tip special de legătură, numit „stil
florentin”. Primele documente cu o astfel de legătură sunt
păstrate cu sfinţenie în bibliotecă. Este vorba de un tip de
legătură în pergament, fără adeziv şi cu o cusătură
efectuată pe benzi de piele dublu tanată.
În situaţia de urgenţă din 1966, şi-au oferit ajutorul
şi au fost apoi „calificate” aproape 100 de persoane. În
prezent, în laborator lucrează 14 restauratori permanenţi.
În funcţie de necesităţi, laboratorul colaborează cu o
serie de restauratori externi, care lucrează aici sub stricta
supraveghere a personalului permanent. În afară de
personalul permanent şi de colaboratori, am avut ocazia
să cunosc şi câţiva voluntari, veniţi din toată Italia.
Lucrând gratuit pentru bibliotecă, aceştia s-au bucurat de
privilegiul de a învăţa diverse metode de restaurare, de a
atinge o carte veche şi de a avea o contribuţie la
conservarea patrimoniului lor naţional.
Trebuie să menţionez că tot personalul permanent poate
executa oricare dintre operaţiunile de restaurare – restaurare
corp-carte şi restaurare legătură. Specializarea în restaurare
se realizează în şcoli postliceale. În regiunea Toscana, din
care face parte şi oraşul Florenţa, există trei şcoli de acest tip.
♦
Prima încăpere vizitată a fost camera de primire a
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documentelor. Aici se întocmeşte fişa de primire (în care
e consemnată starea de conservare a documentului la
intrarea în circuitul de restaurare) şi se realizează
stoparea atacului biologic.
Au urmat: sala de dezumidificare a volumelor, cele
unde lucrează voluntarii, în care se realizează restaurarea de
carte modernă, apoi cea dedicată restaurării manuscriselor
şi cea dedicată restaurării documentelor de patrimoniu.
Activitatea de poleire a volumelor, desfăşurată şi ea
într-o încăpere separată, m-a interesat în mod deosebit.
Am aflat de la restauratorul care mă însoţea că aici se
realizează atât poleitul manual, cât şi cel mecanizat, în
funcţie de volumul restaurat. Pentru poleire, îndeosebi în
ceea ce priveşte cotorul exterior al volumelor, se
foloseşte foiţă de aur de tip folio. De regulă, nu se
efectuează decorări ale scoarţelor. Cât despre poleirea
tranşelor – nici vorbă! Astfel că am avut un pic de
mândrie patriotică atunci când l-am anunţat că la noi, în
cadrul Laboratorului de patologie şi restaurare a
documentelor de la Biblioteca Naţională a României,
aceste operaţii au fost efectuate frecvent, cu succes chiar!
Laboratorul beneficiază de o bibliotecă şi este dotat
cu computere cu acces la Internet, motivaţia fiind aceea
că restauratorii doresc să fie la curent cu tot ceea ce se
întâmplă în domeniu, la nivel mondial.
În ceea ce priveşte achiziţionarea materialelor necesare
restaurării, şi ei întâmpină dificultăţi financiare, mai ales când
este vorba despre cele din import, fiind forţaţi, într-o anumită
măsură, să folosească doar ceea ce se produce la nivel
naţional. Diferenţa dintre ei şi noi constă în faptul că în Italia
există o micro-industrie specializată în: instrumente
specifice, materiale, adezivi, sisteme de curăţare, instalaţii de
microclimat şi de dezacidificare, produse chimice,
instrumente de măsură şi control, mobilier special,
aspiratoare de praf şi lichide, vapori de solvenţi, echipamente
de protecţie, sisteme de depozitare, climatizoare, dulapuri
speciale de depozitare a volumelor rare, într-un cuvânt, tot
ceea ce ar trebui să se găsească într-un laborator de restaurare
al unei ţări care-şi respectă valorile patrimoniale.
Ca şi la noi, în laboratorul de restaurare din Florenţa,
metodele de tratament se aplică în funcţie de starea de
conservare a volumelor: se lucrează atât pe volum
nedesfăcut, cât şi pe volum desfăcut; recoaserea
volumului se efectuează doar dacă este imperios
necesară; se trece la înlocuirea învelitorilor originale doar
dacă acestea sunt degradate aproape în totalitate etc.
În timpul inundaţiei din 1966, majoritatea
învelitorilor de carte au fost distruse, astfel că s-a optat
pentru legarea cărţilor în pergament sau piele de capră,
folosind metodele tradiţionale şi respectând întocmai
toate informaţiile privind legăturile originale.
La finalul vizitei, am primit o listă cu furnizorii de
materiale de conservare din Europa, precum şi un
catalog special de aparatură şi materiale de conservare.

Ecumenism pentru o Europă unită
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Concluzia la care am ajuns este că, în ciuda
dificultăţilor financiare – care afectează achiziţionarea de
aparatură modernă şi de materiale necesare restaurării –,
conservarea preventivă şi restaurarea din cadrul

Laboratorului de Patologie şi Restaurare a Documentelor
de la Biblioteca Naţională a României se realizează cel
puţin la un nivel similar cu cel al altor laboratoare din
Europa.

Veronica Popa

Ecumenism pentru o Europă unită
Oraşul transilvănean Sibiu – capitală culturală europeană în anul 2007 – a găzduit în perioada 4-9 septembrie
cea de-a 3-a Adunare Ecumenică Europeană – Aee3.
Ca şi întâlnirile anterioare, cea organizată anul acesta la Sibiu a avut ca scop dialogul între religiile creştine,
pentru realizarea unităţii Bisericii lui Hristos, mărturie a credinţei în Fiul lui Dumnezeu, fiind un bun prilej pentru
delegaţi de a face “un pelerinaj simbolic pentru cunoaşterea mai profundă a diferenţelor confesionale şi a
tradiţiilor religioase, în scopul redescoperirii rădăcinilor creştine ale continentului nostru”.
Prima Adunare Ecumenică a avut loc la Basel, în perioada 15-21 mai 1989, şi a avut ca temă de reflecţie Pacea
şi Justiţia pentru toata Creaţia. În documentul final, cei 700 de delegaţi au propus întreprinderi concrete privind
mişcarea ecumenică din Europa.
Cea de-a 2-a Adunare Ecumenică Europeană, desfăşurată la Graz în perioada 23-29 iunie 1997, avut ca temă
Reconcilierea: dar al lui Dumnezeu şi izvor de viaţă nouă.
Ca mărturie a dorinţei de unitate a bisericilor lui Hristos, comunităţile creştine au realizat Carta Ecumenica,
document care vorbeşte despre necesitatea de a strânge legăturile între bisericile creştine ale Europei, urmând
cuvântul Evangheliei.
Structurată în trei capitole şi 12 articole, Carta Ecumenica a fost semnată în 2001 la Strasbourg, cu
recomandarea ca Bisericile Europei s-o abordeze ca text de plecare pentru manifestările ecumenice viitoare.
La Aee3, desfăşurată sub deviza Lumina lui Hristos ne luminează pe toţi. Speranţă de înnoire şi unitate în
Europa, au fost prezenţi aproximativ 2.500 de participanţi, dintre care 1.500 au fost delegaţi oficiali ai tuturor ţărilor
din Europa. Întâlnirea a fost organizată cu sprijinul celor două importante organisme – Conferinţa Bisericilor
Europene – KEK şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene – CCEE.
Printre cei prezenţi, s-au aflat înalţi ierarhi ai bisericilor europene, precum: Patriarhul Bartolomeu al
Constantinopolului, Preafericitul Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mitropoliţi, episcopi,
teologi, dar şi personalităţi ale lumii politice şi culturale – José Manuel Durão Barroso, preşedintele Comisiei
Europene, Traian Băsescu, preşedintele României, Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii şi Cultelor, Leonard Orban,
comisar european.
Logoul Aee3 l-a reprezentat o cruce îmbrăţişând Pământul, semnificând totodată drumul spre reconciliere între
creştini. Culorile utilizate au fost albastrul – Planeta şi galbenul – Lumina.
Desfăşurarea unui eveniment ecumenic de o asemenea anvergură la Sibiu, sediu a trei episcopii – ortodoxă,
catolică şi luterană, este foarte importantă pentru România, având în vedere că, de la schisma din secolul XI, când sa produs divizarea creştinismului (în cel oriental şi cel occidental), urmată de sciziunea în interiorul creştinismului
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occidental (în secolul XVI), bisericile europene nu s-au mai reunit într-un dialog decât cu ocazia acestor trei Adunări
Ecumenice Europene.
Participanţii la eveniment au beneficiat de un ghid al adunării, tipărit cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Cultelor, în care s-au regăsit diverse informaţii (geografice, istorice etc.), precum şi programul întâlnirii.
Cele trei subteme ale Aee3 au fost organizate după cum urmează:
• Miercuri, 5 septembrie 2007: “Lumina lui Hristos şi Biserica”- Unitate, Spiritualitate şi Mărturie.
În cadrul plenarei, Daniel, fost Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, promotor al ecumenismului în România, a rostit un mesaj de bun venit. Au susţinut alocuţiuni Cardinalul
Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru promovarea unităţii creştinilor şi Mitropolitul Kirill de
Smolensk şi Kaliningrad – Preşedinte al Departamentului pentru relaţii externe al Patriarhiei din Moscova.
Un mesaj pozitiv a sosit şi din partea Papei Benedict al XVI-lea: ”un dialog autentic se naşte numai acolo unde
există nu doar cuvântul, ci şi ascultarea şi unde, prin intermediul ascultării, se realizează întâlnirea; în cadrul
întâlnirii se naşte relaţia şi în relaţie se realizează atitudinea tolerantă, înţeleasă ca aprofundare şi transformare a
naturii noastre creştine”.
• Joi, 6 septembrie 2007: “Lumina lui Hristos şi
Europa” – Europa, Religii şi Migraţii.
Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii şi Cultelor, a făcut o
scurtă prezentare a procesului de unificare a Europei, iar José
Manuel Durão Barroso, preşedintele Comisiei Europene, care
s-a adresat adunării atât în română, cât şi în franceză, a pledat
pentru unitatea economică, politică, dar şi spirituală a Europei
şi a subliniat importanţa acestor întâlniri ecumenice. Domnia
sa a caracterizat Sibiul drept un “caz exemplar de integrare,
prin diversitatea grupurilor etnice, culturale şi confesionale
care coexistă în actuala capitală europeană a culturii”.
• Vineri, 7 septembrie 2007: “Lumina lui Hristos şi
lumea” – Creaţie, Justiţie şi Pace.
Lucrările s-au deschis cu o prezentare vizuală despre
Justiţie şi Pace în Sierra Leone. Alocuţiunea principală a fost
rostită de prof. Andrea Riccardi, actualmente titular al
catedrei de Istorie contemporană de la Universitatea Roma
Tre, specialist în istoria Bisericii în epoca modernă şi
contemporană.
Andrea Riccardi este cunoscut şi ca iniţiatorul şi
fondatorul Comunităţii Sant’Egidio – asociaţie internaţională
înfiinţată de profesorul laic, încă din 1968, pe vremea când
era elev de liceu. Activitatea Comunităţii Sant’Egidio a
devenit mai cunoscută în ultimul timp şi datorită implicării în
dialoguri interreligioase, un exemplu relevant în acest sens
constituindu-l pacea din Mozambic, semnată la Roma
(Sant’Egidio, 1992), după 16 ani de război şi aproximativ un
milion de morţi.
Programul zilelor ecumenismului sibian a fost completat
de forumuri pe subiecte privind toţi creştinii Europei şi ai
lumii, de hearings pe teme ecumenice sau organizate de către
delegaţi oficiali, de agora – discuţii în care participanţii au
avut ocazia să-şi împărtăşească preocupările şi să stabilească
noi contacte.
Prezentarea unui proiect de Mesaj al Aee3 a certificat
dorinţa participanţilor de a lucra şi de acţiona împreună
pentru unitatea Bisericii lui Hristos, prin implicarea activă în
problemele societăţii europene.
Programele culturale organizate de bisericile sibiene şi
spectacolele de muzică şi dans din Piaţa Mare au adunat
localnicii şi turiştii într-o sărbătoare autentică.
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O vizită de edificare
În zilele de 12-13 septembrie 2007, Biblioteca Naţională a României a organizat o vizită documentară care a inclus
următoarele obiective: Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” - Argeş, Biblioteca Judeţeană „ASTRA” - Sibiu, Filiala
Batthyanem din Alba Iulia şi Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” - Braşov. Pentru realizarea acesteia, BNR a beneficiat de
suportul financiar (şi nu numai) al Sindicatului Bibliotecarilor din BNR, precum şi al Ministerului Culturii şi Cultelor.
Vizita a fost un bun prilej pentru bibliotecarii noştri de a vedea două biblioteci funcţionând în sedii noi, special concepute pentru
a face faţă necesităţilor unei biblioteci publice a secolului XXI, precum şi alte două sedii impozante prin arhitectură şi prin
istoria pe care o înmagazinează (sediul ASTRA şi sediul filialei Batthyaneum). În aceeaşi măsură, a fost un prilej de a observa
eforturile (şi rezultatele mai mult decât meritorii) pe care toate cele trei biblioteci judeţene le fac constant pentru deschiderea
către comunitate, dezvoltând diverse activităţi din sfera marketingului şi a relaţiilor publice.
•
Înfiinţată în 1880, Biblioteca Judeţeană “Dinicu
Golescu” - Argeş are un caracter enciclopedic (500.000 de u. b.
– carte românească şi străină, lucrări de referinţe, ziare, reviste,
fotografii, plăci de patefon, casete, CD-uri etc.). Sediul său nou,
situat în centrul oraşului Piteşti, a fost dat în folosinţă în anul
2003 şi are o suprafaţă de 4.900 mp. Holul central, echilibrat ca
proporţii, cu elaborate feronerii pentru scări şi balustrade,
beneficiază de lumină naturală, filtrată de un vitraliu realizat
într-o cromatică plăcută de către artistul Zoe Emanuel. Pentru
construcţia clădirii, instituţia a beneficiat atât de finanţare
europeană, cât şi de sprijinul Consiliului Judeţean, care a
aprobat, pentru terminarea lucrărilor, un buget mult mai mare
decât cel propus iniţial. Proiecte pe următorii ani: climatizarea
clădirii (investiţie care se ridică la suma de 150.000 EURO),
realizarea unei săli multifuncţionale.
Biblioteca organizează frecvent evenimente culturale, în
spaţiul expoziţional de la parter (expoziţii tematice, întâlniri cu
scriitorii etc.), şi editează o serie lucrări de referinţe. Câteva titluri: - Album
bibliofil; - Silvestru Voinescu – un destin asumat; - Tudoran, Margareta.
Catalogul cărţii vechi româneşti din Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu
Argeş 1642-1830.
Secţia Colecţii Speciale se poate lăuda cu carte veche românească şi
străină, cărţi cu ex-librisuri, cărţi liliput, stampe, fotografii etc. Exemple:
Fotino, Dionisie. Istoria generală a Daciei. Viena, 1818; Voltaire, Collection
complète des oeuvres de M. Voltaire. 45 vol. Geneva, 1768; - Spontone, Ciro.
Historia della Transilvania. Veneţia, 1638; - Îndreptarea legii, Târgovişte,
1652; - Adunare de tractaturile ce s-au urmat între prea puternica împărăţie
a Rusiei şi înalta Poartă. Buda, 1826.
Numărul de intrări: cca. 11.000 u. b. Numărul de utilizatori: 15.000.
Numărul de angajaţi: 65, dintre care 51 de specialitate. Soft utilizat: TinLib.
Catalogul poate fi accesat şi online. Dat fiind că retroconversia este terminată
(aceasta s-a realizat în perioada 2003-2006) şi se fac verificările finale,
biblioteca şi-a propus să renunţe în curând la catalogul tradiţional.
Pentru cei mari, există două săli de lectură şi a fost pus la punct un birou
de referinţe electronice. Utilizatorii au acces la Internet, la bănci de date. Secţia
pentru copii a fost reorganizată şi dotată cu mobilier nou. Au fost demarate o
serie de proiecte de activităţi extra-curriculare pentru elevi (în parteneriat cu
şcolile din judeţ). Este prevăzută achiziţionarea sau conceperea unor softuri
multifuncţionale care să susţină şi să optimizeze aceste activităţi.
•
Biblioteca ASTRA a luat fiinţă în anul 1861, an în care se înfiinţa şi Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi
cultura poporului român (ASTRA). Iniţial, fondul documentar număra doar 195 de volume, dar acesta s-a îmbogăţit prin
donaţiile succesive ale marilor cărturari: Timotei Cipariu, Gheorghe Bariţiu, Andrei Mureşan, Gheorghe Tăutu, August Treboniu
Laurian, Al. Papiu Ilarian, Iacob Mureşan, Pavel Vasici, V.A. Urechia, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Gh. Sion, Mihail
Kogălniceanu, I. Micu Moldovan, dar şi prin zelul primilor bibliotecari (Visarion Roman, Nicolae Cristea, Ioan Maxim). De
ASTRA se leagă şi înfiinţarea primei săli de teatru în limba română şi a muzeului secţiunii române. Pe locul pe care s-a ridicat
clădirea (actualul Corp B al bibliotecii judeţene, care şi-a păstrat arhitectura iniţială), se afla zidul exterior al Cetăţii Sibiului.
Pentru a putea construi localul ASTREI, într-o epocă în care românii aveau acces în cetate doar până la orele 18:00, românii din
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zonă au cumpărat terenul, bucată cu bucată. Construcţia a fost
terminată în 1905.
În prezent, în Corpul B se află un fond de 292.000 de
volume: manuscrise, carte veche, dar şi carte curentă (până la
nivelul anilor ’80); cartea curentă de după 1980 se află în
clădirea nouă. Mobilierul este în mare parte cel original,
inclusiv în depozite. La etaj, unde se află şi sălile de lectură,
sunt organizate expoziţii tematice . Tot la etaj se află şi prima
sală de spectacole în limba română (aici a avut loc, în 1905,
premiera piesei Fântâna Blanduziei).
Pentru construcţia noului sediu (Corpul A), instituţia a
trebuit să treacă din nou prin frământări şi indecizii. Timp de 13
ani, a fost doar un schelet, cu o posibilă destinaţie comercială,
apoi de sediu de prefectură. În 2004, s-a pus problema vânzării
lui ca spaţiu hotelier, dar schimbările politice s-au dovedit, de
această dată, favorabile bibliotecii… Argumentele aduse pentru
dobândirea spaţiului au fost lipsa unui local adecvat şi depozite
supraaglomerate şi insuficiente, dar cel mai greu a atârnat faptul
că în anul 2007 Sibiul urma să fie capitala culturii europene. Era
nevoie, aşadar, de o bibliotecă pe măsură.
În realizarea proiectului, au fost luate ca model clădiri de
biblioteci din ţară, dar şi din Europa. Clădirea a fost terminată în
data de 1 ianuarie 2007, iar la inaugurarea ei a fost prezent şi
preşedintele României, Traian Băsescu.
Arhitecţii şi designerii au gândit o cromatică unitară, în
culori calde. S-a mers pe ideea de simplitate, de ergonomie în
ceea ce priveşte mobilierul, amenajarea spaţiilor interioare.
La parterul clădirii, funcţionează un centru cultural în
miniatură, gândit ca spaţiu public şi expoziţional. Aici sunt organizate expoziţii, dar şi audiţii muzicale, întâlniri cu scriitorii etc.
Catalogul tradiţional, aflat la parter, va fi păstrat doar până în martie 2008, când va deveni funcţional cel electronic.
Atât în secţiunea de carte pentru copii şi tineret, cât şi în cea pentru cei mari, cuvintele de ordine au fost accesul liber la raft
la cât mai multe dintre documente. Secţia pentru copii şi tineret are un fond de aproximativ 40.000 u. b., cu conţinut
enciclopedic (70% – carte destinată şcolarilor din ciclul primar şi gimnazial; 10% – destinată preşcolarilor; 20% – carte
diversă). Secţia dispune de o sală de Internet şi de o ludotecă (în care copiii beneficiază de cursuri de limbi străine, de grafică,
de ex-libris, de modelaj etc.). Sala destinată copiilor dispune de spaţii adecvate numeroaselor activităţi extra-şcolare
(îndrumarea lecturii, teatru de păpuşi etc.; aceste activităţi sunt desfăşurate cu participarea a 30 de copii voluntari). Pentru a avea
un cât mai bun impact, au fost încheiate parteneriate cu şcoli şi grădiniţe. Un exemplu de colaborare în acest sens este şi editarea
revistei Mlădiţe, ajunsă la numărul 2 (iunie 2007).
Departamentul de prelucrare informatizată a cărţii (achiziţie, catalogare, dar şi schimb interbibliotecar) prelucrează cca. 50 de
titluri / zi. Softul utilizat: LIBERTY 3. S-a început deja retroconversia fondului ASTRA. Catalogul online nu este încă accesibil.
Biblioteca dispune de o legătorie (realizează exclusiv refacerea legăturii
pentru cartea curentă, nu şi restaurare carte de patrimoniu) şi de o tipografie
modernă. Consiliul Judeţean a acordat 100.000 lei pentru achiziţionarea
componentelor moderne ale tipografiei. Printre publicaţiile tipărite aici: Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean; - revistele: Mlădiţe;
DeLiriKon, - Seria Personalia; - Seria Conferinţele ASTREI. În curând, va
fi editat volumul Hermanstadt în scrisori sentimentale.
Sediul nou mai dispune de: - Sală de Consiliu (ce poate fi închiriată
pentru diferite manifestări, întruniri, sesiuni de comunicări etc.); - şase
cabinete de studiu, dotate cu calculatoare; - sală multifuncţională; - o terasă
generoasă, plasată la ultimul nivel (unde se pot organiza stagiuni estivale, seri
de observaţii astronomice şi de unde se pot admira panorama oraşului şi
faimoşii “ochi ai Sibiului”); - două garsoniere utilate complet (pentru
vizitatori, pentru cercetători etc.).
•
Ajunşi la Alba Iulia, bibliotecarii au putut vizita, pe lângă Muzeul Unirii,
Catedrala Ortodoxă şi Catedrala Romano-Catolică, obiective obligatorii, şi
Filiala Batthyaneum a Bibliotecii Naţionale a României. Doamna Ileana
Dârja, şef serviciu, a avut amabilitatea să le prezinte colegilor săi veniţi de la
Bucureşti clădirea şi preţioasele fonduri documentare şi bibliofile aflate aici.
Celebră în rândul specialiştilor, dar mai puţin cunoscută marelui public,
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Batthyaneum este o bibliotecă de tip enciclopedic, după modelul
occidental al epocii. Aici se păstrează 300 de codice-manuscris, cca.
480 manuscrise occidentale; 571 de incunabule şi 24.000 cărţi tipărite
în oficine europene, dar şi transilvănene. Biblioteca deţine una dintre
cele mai bogate colecţii de Biblii din lume (640 ediţii în limbi
europene, chiar şi una într-o limbă nord-africană), precum şi un
important fond privind istoria Transilvaniei.
Clădirea bibliotecii Batthyaneum este plasată în apropiere de
zidurile de nord-vest ale Cetăţii Alba Iulia.
•
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” este continuatoarea primei
biblioteci publice braşovene, create în anul 1835. Sediul central se află
din 1969 într-o clădire construită în perioada 1926-1928, plasată în
apropiere de centrul istoric al oraşului. Localul are certă valoare de
patrimoniu, dar nu corespunde exigenţelor unei biblioteci publice din
zilele noastre. Din 1992, biblioteca poartă numele lui George Bariţiu,
membru marcant al ASTRA, de numele căruia se leagă apariţia
Gazetei de Transilvania (1838), cu la fel de celebrul său supliment,
Foaie pentru minte, inimă şi literatură.
Număr de documente: 600.000 u. b. Soft utilizat: LIBERTY 3,
din aprilie 2006 (anterior: Alice). Număr de angajaţi: 114, dintre care
88 de specialitate. Buget anual: 1 milion EURO. Pentru achiziţia de
documente sunt alocaţi anual aproximativ 200.000 lei.
Secţia Împrumut Adulţi, care oferă 70.000 de u. b., dispune de un
personal de specialitate pregătit să îndrume utilizatorii în regăsirea
informaţiilor. Utilizatorii au posibilitatea de a face sugestii de noi
achiziţii.
Secţia Colecţii Speciale a fost înfiinţată în 1981. În prezent, aici
lucrează o singură persoană. Fondul de bază (carte veche şi rară,
manuscrise) s-a constituit prin preluarea fondurilor fostei biblioteci
ASTRA. În prezent, aici se păstrează: - carte veche românească şi străină (1502-1830); - manuscrise şi documente; - periodice;
- cărţi poştale ilustrate (din 2005, acestea sunt prelucrate, în cadrul unui amplu program de digitizare); - ex-librisuri (în mare
parte din colecţia dr. Emil I. Bologa); - fotografii.
Serviciul Bibliografic se ocupă de valorificarea şi comunicarea fondului de documente, ceea ce înseamnă realizarea
Bibliografiei Locale şi a unor bibliografii la cerere, dar şi organizarea unor evenimente culturale, expoziţii tematice etc.
Serviciul a elaborat şi editat, în Colecţia Memoria Culturală – oameni şi locuri de ieri şi de azi, mai multe lucrări ştiinţifice: Cărturari braşoveni; - Publicaţii periodice româneşti braşovene (1837-1990); - In honorem Gernot Nussbächer; - Biserici
fortificate din judeţul Braşov. Se află în pregătire un Dicţionar bio-bibliografic al personalităţilor braşovene.
Biblioteca Judeţeană Braşov are 5 filiale, în afară de filiala pentru copii şi tineret. În sediul său central, există o sală de
lectură (cu 160 de locuri, mese speciale pentru laptop şi mobilier nou), precum şi o Mediatecă, înfiinţată în 2004, ce dispune de
un spaţiu modern, special amenajat, şi de echipament performant pentru consultarea documentelor multimedia. Aici
funcţionează ateliere de pictură, un club de jazz, un spaţiu expoziţional etc. Este cea mai dinamică secţiune a bibliotecii.
Câteva observaţii şi concluzii
• În cazul Bibliotecii Judeţene Argeş şi al Bibliotecii Judeţene Sibiu, ce beneficiază de sedii noi, proiectul arhitectonic a
avut în vedere delimitarea unui spaţiu public, multifuncţional, plasat la parter. Este gândit ca zonă de trecere, făcând legătura
între agora (viaţa citadină) şi templul cărţilor. În această prelungire a oraşului, sunt organizate expoziţii, lansări de carte, audiţii,
prelegeri etc. Proiectul arhitectonic a ţinut cont şi de specificul local. În vreme ce localul bibliotecii din Piteşti are ceva din
liniile, proporţiile şi “aerul” conacelor brâncoveneşti (spaţii dezvoltate pe orizontală, numeroase surse de lumină naturală,
detalii de arhitectură interioară – de exemplu, scara centrală), cel din Sibiu interpretează, în cheie modernă, ideea de “cetate
săsească” (spaţii mult mai compacte, terasa-observator de la ultimul nivel etc.).
• Toate cele trei biblioteci judeţene şi-au pus serios problema modernizării modalităţilor de comunicare a colecţiilor şi
chiar a schimbării politicii privind comunicarea colecţiilor, iniţiind şi dezvoltând o serie de demersuri din sfera marketingului şi
a relaţiilor publice: - delimitarea unor zone mai dinamice, care să vină în întâmpinarea nevoilor (unele dintre ele neformulate
expres) utilizatorilor deja câştigaţi sau prezumtivi; - efortul de a schimba imaginea bibliotecii, din cea de instituţie care doar
gestionează şi intermediază cunoaşterea şi cultura, în cea care generează cultură (vezi, de exemplu, eforturile de a dezvolta şi
întreţine o producţie editorială). Chiar şi rolul de intermediar şi-a mărit aria de acoperire: bibliotecile nu mai intermediază doar
cultura scrisă, ci şi arta plastică (delimitând spaţii expoziţionale de sine stătătoare) etc.
• Fondul patrimonial este un argument de prestigiu pentru toate cele trei biblioteci, motiv pentru care, chiar dacă personalul
şi fondurile alocate sunt poate insuficiente, se simte că, pentru instituţie, cabinetul de colecţii speciale este o carte de vizită.
(un material realizat de Nicoleta Rahme şi Letiţia Constantin)
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Constituirea unei biblioteci publice
Biblioteca Judeţeană Argeş
Pentru orice locuitor al României, fie că este vorba de
utilizatorul fondului de carte, fie de cetăţeanul care, în mod
obişnuit, nu trece pragul unei biblioteci, existenţa unei astfel de
instituţii este firească în peisajul citadin şi puţini sunt cei care
pot accepta că a fost o epocă în care aceasta nu exista. Pentru
că, prins sub rotiţa evenimentelor cotidiene, omul modern cu
greu se mai poate opri să reflecteze asupra zilei de ieri. Totuşi,
a existat un “ieri” care a fost “azi” pentru orice lucru, a existat
un astfel de “ieri”, în consecinţă, şi pentru biblioteca publică,
moment ce marchează geneza şi primii paşi ai acesteia.
Bibliotecile publice prind contur pe teritoriul României în special
din cea de-a doua jumătate a secolului XIX, fiind impulsionate nu de
nevoia stringentă a unei majorităţi sau de o intervenţie a statului, ci,
mai întotdeauna, de un ideal de factură iluministă, ce viza “fericirea
viitoare a cetăţenilor prin luminarea minţii”.
Formă fără fond sau nu, moft sau necesitate, apariţia
acestor lăcaşe nu a întârziat să-şi facă simţită efectele.
În general – iar judeţul Argeş nu putea constitui o excepţie –
oamenii sunt cei care au iniţiativa înfiinţării unor biblioteci.
Pentru a fi totuşi drepţi, notăm că statul a acţionat indirect în
acest sens, aşa cum au stat lucrurile în anul 1833, când s-a hotărât
înfiinţarea şcolilor naţionale (care însemna, în fond, o aplicare a
Organicescului Regulament). În aceste condiţii, la Piteşti, din
fondurile strânse de la cetăţeni, se va trece – între multe altele –
la dotarea şcolii naţionale din urbe cu un număr de cărţi pentru
bibliotecă. Nu ştim de câte cărţi era vorba, cert este că, după 44
de ani, biblioteca ajunsese să deţină 247 de volume1.
Bună sau rea, biblioteca exista. Avea însă un cusur: era a
unei şcoli, şi nu a oraşului, cu atât mai puţin a judeţului. Ideea
înfiinţării unei biblioteci publice în oraş a prins contur urmare a
stăruinţelor unui grup restrâns, şi nu a vreunui ordin de la
stăpânire, eventual cu acoperirea bugetară de rigoare. În lipsa unei
autorităţi locale paternaliste, cetăţeanul şi-a descoperit libertatea
de acţiune, lucru oarecum jenant pentru „naţionalismul local”, dat
fiind că în alte localităţi din ţară aceste instituţii funcţionau deja2.
Cineva s-a hotărât să treacă, în cele din urmă, la fapte.
Simţind că i se apropie sfârşitul vieţii pământeşti şi dorind să
înzestreze cu ceva urbea, Paraschiva Ştefu din Piteşti va lăsa în
anul 1869, prin dispoziţie testamentară, suma de 200 galbeni.
Această sumă urma să fie folosită de primărie pentru înfiinţarea
bibliotecii publice. Paraschiva Ştefu a plecat împăcată la cele
veşnice şi în aceeaşi direcţie părea să se îndrepte şi idealul
înfiinţării bibliotecii, de vreme ce, în data de 30 decembrie
1878, Şt. George Ştefu, nepotul răposatei, reclama primăria
pentru nerespectarea clauzelor testamentare3. Nu ştim cât va fi
cântărit această reclamaţie, dar peste mai bine de doi ani, în

1880, oraşul avea, în sfârşit, o bibliotecă publică. Aceasta va
funcţiona până în anul 1885 într-o cameră a primăriei Până
târziu, oricât ai căuta în bugetele locale, nu se găseşte vreo
sumă alocată pentru chiria acesteia. Chiriaş fără plată,
biblioteca va funcţiona din 1885 într-o cameră a Liceului „I. C.
Brătianu”, unde va rămâne până în 1929.
Înfiinţată din iniţiativă particulară şi impusă, astfel, cu greu,
primăriei, biblioteca publică avea să se dezvolte tot prin iniţiativă
particulară. Trebuie amintită în acest sens donaţia din anul 1905
a lui G. Ionescu-Gion, piteşteanul care a realizat prima mare
monografie a Bucureştilor (donaţia sa s-a ridicat la 1.000 de
volume), dar şi donaţiile făcute de Gr. I. Brăteanu, A. Vericeanu4,
dr. Păltineanu, căpit. Diamandi Alexandrescu etc. Aşa cum se
prezenta după primul război mondial, biblioteca a impresionat
plăcut o serie de personalităţi care i-au trecut pragul5.
Din 1929, timp de 20 de ani, biblioteca publică va
funcţiona în cadrul Ateneului Popular “G. Ionescu-Gion”,
condus de inimoasa institutoare Tatiana Bobancu. Donaţiile
vor continua şi în această perioadă, iar Tatiana Bobancu nu va
pregeta să-şi sacrifice propria avere în scopul creşterii
colecţiilor bibliotecii, fiind astfel o “a doua mămică” a
acesteia, cea care i-a vegheat creşterea, după Paraschiva Ştefu,
cea care i-a dat naştere fără a apuca să o vadă.
Între 1944 şi 1949, biblioteca are sediul în casa
Fostiropol (actualmente Restaurantul “Argeş”), alături de
Ateneul Popular şi de Muzeu, pentru ca din 19556, văduvită de
o serie de opere puse la index, să se mute în vechea clădire a
Tribunalului, iar în anii din urmă să beneficieze, în sfârşit, de
un local propriu, în urma retrocedării clădirii Tribunalului.
“Mămicile” Bibliotecii judeţene Argeş nu au statui în
oraş, dar, fără să o ştie, fiecare cititor le aduce un omagiu
atunci când pătrunde aici, pentru că, după cum nota Tatiana
Bobancu: “De locul natal fiecare bun cetăţean să-şi lege
numele său, dacă ajunge cineva […] contribuind, cât de puţin,
la reliefarea locului unde s-a născut”7.

1 Desigur, realizarea poate părea minoră din perspectiva zilei de azi, dar analizând raportul dintre preţul cărţilor şi numărul limitat al
“investitorilor” acelor timpuri, optica noastră s-ar putea schimba. Dacă mai ţinem cont şi de faptul că aceste şcoli naţionale deschise în
capitalele judeţene funcţionau precum secera lui Ilie Moromete, în clădiri ce trebuiau adesea cârpite, şi că un dascăl preda uneori pentru 120
de elevi sau mai mulţi, putem pricepe unde au ajuns banii necesari creşterii colecţiilor bibliotecii.
2 Istoria Craiovei. Craiova: Scrisul Românesc, 1977, p. 257-258.
3 Piteşti. Mărturii Documentare (1388-1944). vol. I, Bucureşti, 1988, p. 206-207, doc. 180.
4 Ibidem, p.263-265, doc. 240, 241.
5 Nicolae Iorga, A. Simionescu etc.
6 Popa, Petre; Dicu, Paul; Voinescu, Silvestru. Istoria Municipiului Piteşti. Bucureşti: Editura Academiei, 1988, p. 306.
7 Bobancu, Tatiana. Album Religios. Bisericile din Oraşul Piteşti cu un mic istoric. Piteşti, 1933, p. 49.
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